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Banco Central eleva Selic
em 1 ponto, a 11,75% ao ano
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O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve o plano de reduzir o 
ritmo do aperto monetário e elevou a taxa básica de juros (Selic) em 1 ponto percentual

O União divulgou 
ontem a composi-
ção de seu diretório, 
comandado por 
Capitão Wagner. Já o 
PL de Jair Bolsonaro 
ganhou Delegado 
Cavalcante, enquanto 
o PP recebe Zezinho 
Albuquerque, que se-
gue aliado dos pede-
tistas. POLÍTICA3

Há mais de 3 milhões de refugiados, e os mortos civis se contam na casa dos milhares

Pela primeira vez, houve contato entre o Kremlin e a Casa Branca des-
de o início da crise; Moscou e Kiev já discutem a minuta de arranjo para 
ao menos lograr um cessar-fogo para em breve. INTERNACIONAL7

PAÍSES AVANÇAM EM ACORDO PARA FIM DA GUERRA

UCRÂNIA EM CHAMASFEVEREIRO: 
INFLAÇÃO NÃO 
POUPA NINGUÉM
A inflação acelerou em fevereiro para ricos, pobres e classe 
média no Brasil. Ou seja, nenhum desses grupos conseguiu 
escapar da pressão maior sobre os preços. ECONOMIA10

Mudanças de 
regras sanitárias no 
Congresso interferem 
em votações

União Brasil, 
Progressistas e PL 
têm novos nomes 
anunciados no Ceará

A decisão veio em linha com as projeções do mercado financeiro. Levantamento feito pela Bloomberg mostrou que a maioria dos analistas consultados esperava 
elevação de 1 ponto na Selic, mesmo com a deterioração nas expectativas de inflação. O colegiado do BC se reuniu nesta semana em meio a um cenário desafiador 

para o processo de desinflação diante dos novos choques decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, como a alta dos preços dos combustíveis. ÚLTIMAS8

A autoridade monetária mostrou cautela e, apesar da piora do ambiente inflacionário nas últimas semanas, não alterou sua estratégia

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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As medidas 
implementadas por 
Arthur Lira (PP-AL) 
e Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG) na Câmara 
e no Senado têm 
impacto sobre o 
quórum nas sessões 
e podem beneficiar 
votações importantes 
para o governo federal. 
NACIONAL5
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POLÍTICA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Adiamento de Licitação. A 
Comissão de Pregão, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, Alcântaras/CE, torna 
público o Adiamento do Edital de Pregão Eletrônico Nº 0703.01/22- PE, cujo objeto é a 
contratação de empresa para  implementação e desenvolvimento do Projeto Alcântaras Esporte e 
Ação no Município de Alcântaras/CE", de acordo com o Plano de Trabalho Nº 913600/2021, 
através de recurso de emenda especial do Ministério da Cidadania, conforme prjeto basico, com 
abertura prevista para o dia 18.03.2022, às 08:00 horas. Fica Adiado para o dia 29 de Março de 
2022, às 08:00 horas, motivado por razões de Ordem Administrativa. Maiores informações na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro, 
Alcântaras/CE, das 09:00h às 17:00h pelo telefone (88) 3640-1033 e/ou no sítio 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-Ce, 16 de março de 2022. Charllys Alcântara 
Soares - Pregoeiro Oficial do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços n° 1001.01/2022 – Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: contratação 
de empresa para reforma do galpão de coleta seletiva na localidade do Bairro Espirito Santo, 
Alcântaras - CE, conforme projeto básico. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Alcântaras/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da 
Proposta de Preço da Tomada de Preços n° 1001.01/2022. Empresa Vencedora: Ellus Serviços 
LTDA, Inscrita no CNPJ no 26.723.179/0001-07, pelo valor global de R$ 71.621,79 (setenta e 
um mil, seiscentos e vinte um reais e setenta e nove centavos). A Ata de julgamento das 
propostas de preços do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento 
da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para 
consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no sítio do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso 
I, alínea "b" da Lei de Licitações. Alcântaras/CE, 16 de Março de 2022. Charllys Alcântara 
Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 

Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 

Edital de Tomada de Preços Nº 1603.01/2022 – cujo objeto é a(o) contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva/corretiva em 

condicionadores de ar, tipo splits, instalados nos prédios vinculados as diversas Secretarias do 

Município de Alcântaras/CE, com fornecimento de reposição de peças, acessórios, mão de 

obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo, necessários para a execução dos 

serviços, a fim de proporcionar o funcionamento eficiente,  seguro e econômico dos 

equipamentos, conforme termo de referência,  que realizar-se-á no dia 01.04.2022, às 09:00 

horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao 

público, das 08:00 às 17:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-

Ce, 16 de março de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio - 
Aviso de Licitação - Concorrência Pública Nº 2022.14.02.01-AMMA. A Autarquia Municipal 
do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio tornam público para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia a 20 de Abril de 2022, às 09:00h, na sala da Comissão 
Permanente  de Licitação da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de 
Eusébio-Ce, situada à Rua Eduardo Sá, 51, bairro: Centro, Eusébio-Ce, estará realizando 
licitação na modalidade Concorrência Pública n° 2022.14.02.01-AMMA,  para recebimento dos 
envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, para a realização de Licitação 
cujo o objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de Serviços de 
Urbanização  e melhorias nas Lagoas do Polo, bairro Centro, Lagoa dos Pássaros, bairros 
Guaribas e Lagoa do Coaçu no Bairro Coaçu no Município de Eusébio/CE, conforme 
especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I, para atender as necessidade da 
Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano do Municipio de Eusébio/CE. O edital 
poderá ser lido e obtido junto a Comissão de Licitação, situada na Rua Eduardo Sá, 51, Bairro: 
Centro, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Eusébio-Ce, 
10 de Março de 2022. Marlon Reno Vasconcelos Martins - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Edital de Convocação Nº 004/2022. O 
Prefeito Municipal de Eusébio - CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, vem convocar os Candidatos Classificados do Concurso Público 
Municipal, regido pelo Edital de Concurso Público Nº 001/2020, de 13 de março de 2020, conforme 
relação abaixo, a comparecerem à Administração Municipal de Eusébio, à Rua Edmilson Pinheiro, 
150 – Bairro Autódromo – Eusébio – CE, no horário das 8 às 13 horas, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir da publicação deste Edital de Convocação, munidos de todos os documentos 
comprobatórios no Capítulo XII, Item 12, do Edital do Concurso Público Nº 001/2020, de 13 de 
Março de 2020, sob pena de serem desclassificados. Paço da Prefeitura Municipal de Eusébio, 
Estado do Ceará, aos 15 de março de 2022. (Relação por Cargo e Nome). Auditor Fiscal de Tributos 
– 40h semanais – José Alves Cunha Neto. Acilon Gonçalves - Prefeito Municipal; Francisco 
Ubiracy Cordeiro de Oliveira - Coordenador de Recursos Humanos.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada 
pela Portaria N° 23110353/2021, Adjudica e a Secretária de Educação Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 009/22-PE-SEDUC. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de fardamentos escolares destinados aos alunos da Rede Municipal e fardamentos 
para merendeiras do Município de Ipueiras-CE. Para a empresa Antonia Augusta Soares de 
Souza Linhares, CNPJ: 13.003.831/0001-69, com o valor global de R$ 203.435,00 (Duzentos e 
Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais). Ipueiras/CE, 04 de Março de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 009/22-
PE-SEDUC - Contrato Nº 20220558. Contratante: Secretaria de Educação. Contratada(o): 
Antonia Augusta Soares de Souza Linhares. Objeto: aquisição de fardamentos escolares 
destinados aos alunos da Rede Municipal e fardamentos para merendeiras do Município de 
Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 179.588,00 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0501.121220137.2.026 Manutenção das 
Ações da Sec. de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 , Material de Consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R$ 179.588,00; Vigência do Contrato: 04 de Março de 
2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura do Contrato: 04 de Março de 2022. 
Ipueiras/CE, 04 de Março de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Tomada de Preços Nº 2022.12.001 TP. Objeto contratação de empresa para obra 
de construção de Creche Proinfância – tipo 2 no Município de Itaitinga/CE, conforme Projeto 
Básico e demais Anexos do Edital. Empresa Vencedora: BWS Construções LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 00.079.526/0001-09, com o valor global de R$ 1.704.317,20 (hum milhão setecentos e 
quatro mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos), conforme mapa de preços anexado aos 
autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada – 
Maria Goretti Martins Frota – Ordenadora de Despesa - Secretaria de Educação do Município de 
Itaitinga. Itaitinga - Ceará, em 15 de março de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - 
Presidente da Comissão de  Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Chamada Pública Nº 2022.12.002 PC. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, durante o período de 2022, conforme Projeto Básico e 
demais Anexo do Edital. Vencedores: FORNECEDOR individual - CPF - Item - Valor Global R$ - 
Gustavo Tomaz Serpa - 083.120.813-99 - 05, 16 e 18 - 39.836,00 - José Ribamar Silveira - 
456.159.933-91 - 03 - 39.982,80 - Gerardo Paiva Camara Junior - 186.443.923-87 - 03 - 
39.897,00 - Francisco Remulo Lima De Araujo - 857.816.063-00 - 08 e 10 - 39.926,00 - Geysa 
mara evangelista de araújo - 625.401.323-16 - 04 - 39.998,88 - Savio Da Costa Evangelista - 
059.109.643-99 - 04 - 21.150,00 - Antonia Celia Fernandes Ferreira - 739.983.033-91 - 06 e 19 - 
39.919,00 - Luzia Constantina Da Silva - 012.075.533-52 - 19 - 39.999,96 - Jose Willian Castelo 
Florindo - 609.932.203-55 - 06 e 19 - 34.987,26 - Ademir Lima Da Lima - 023.682.903-38 - 04, 16, 
17 e 18 - 37.148,00 - Maria Adeniza Lima Da Silva - 028.407.163-30 - 19 - 39.999,96 - João Gomes 
Da Silva - 241.594.503-00 - 07, 08, 10 e 14 - 37.960,00 - Marlucia Pereira Do Nascimento - 
423.404.113-00 - 06 e 19 - 39.395,18 - Maria Alves Amancio - 139.247.453-15 - 19 - 32.560,00 - 
Alzirene Da Silva Cavalcante - 753.299.803-77 - 05 e 15 - 12.769,60 - Antonia Duarte Xavier - 
303.179.083-91 - 19 - 32.560,00 - Maria Jose Rodrigues Serpa - 000.043.603-89 - 19 - 39.886,00 - 
Marcelo Rodrigues Serpa - 902.081.293-91 - 14 e 19 - 39.905,00 - Grupo Formal - CNPJ - Item - 
Valor global R$ - Cooperativa de Produção Agropecuária e Serviços Santa Bárbara - 
02.981.979/0001-51 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 20 - 878.761,90. De 
conformidade, aos autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93, alterada e 
consolidada – Maria Goretti Martins Frota – Ordenadora de Despesa - Secretária de Educação do 
Município de Itaitinga. Itaitinga - Ceará, em 15 de março de 2022. Francisco Arnaldo 
Brasileiro Presidente da Comissão de Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 30 de março de 2022, às 08:30hs 
(Horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 
2022.03.09.01- PERP, tipo menor preço/lote, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos 
pequenos da f rota do Municíp io de Jaguaruana-CE, no endereço e let rônico 
"www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso público. Quaisquer 
informações adicionais poderão ser prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 15 de março de 2022. 
Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que no dia 29 de março de 2022, às 14:00h. estará 
recebendo as propostas de preços e os documentos de habilitação referentes ao Pregão 
Presencial Nº 2022.03.10.01 - PP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto a contratação de 
pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de implantação, manutenção 
preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle e 
monitoramento de trânsito, a ser realizado na Sala de Licitações da sede da Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana/CE. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 15 de 
março de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho – Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitações do Município de Pentecoste torna público que se encontra à disposição dos 
interessados, a licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, n° PE 07/2022-PE, Processo 
nº 2022.03.03.13-PE-FME, do tipo Menor preço por grupo, cujo objeto é o Registro de Preços para 
aquisições futuras de kit pedagógico, destinados ao preparo dos alunos para ás avaliações 
externas (SPAECE, SAEB, PISA), incluindo  formações, bem como e kit literário acoplados em 
mochila, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino Público do Município de Pentecoste. 
A realizar-se no dia 30 de março de 2022, às 09:30 (horário de Brasília), no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, o Edital  poderá ser lido ou obtido na  sala da Comissão de 
Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro – Pentecoste – Estado do Ceará, e 
nos  s i t es  www. t ce . ce .gov.b r  /  Po r ta l  www.comprasgove rnamen ta i s .gov.b r, 
www.pentecoste.ce.gov.br. Maiores informações pelos telefones (85) 3352-2617 / (85) 991046246. 
Pentecoste (CE), 15 de março de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Pregoeira.

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de 
Jericoacoara - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 002/2022-PP. A Pregoeira do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de Jericoacoara, torna público 
que às 09:30h do dia 30/03/2022, na Sala de Reuniões na Rua 06 de Março S/N, Centro, Jijoca 
de Jericoacoara/CE, receberá propostas para o Serviços de locação de equipamentos para 
emissão de faturas de água e esgoto, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural – 
SAAER de Jijoca de Jericoacoara/CE conforme o Termo de Referência. O Edital poderá ser 
adquirido no site do TCE, a partir da publicação deste Aviso. Jijoca de Jericoacoara, 
15/03/2022. Janiele Pessoa Silvestre - Pregoeira.

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de 
Jericoacoara - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 003/2022-PP. A Pregoeira do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER de Jijoca de Jericoacoara, torna público que 
às 11:00h do dia 30/03/2022, na Sala de Reuniões na Rua 06 de Março S/N, Centro, Jijoca de 
Jericoacoara/CE, receberá propostas para a Contratação de empresa especializada para 
Implantação, Treinamento, Suporte técnico e Locação de softwares para gestão comercial, junto 
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural – SAAER de Jijoca de Jericoacoara/CE conforme 
o Termo de Referência. O Edital poderá ser adquirido no site do TCE, a partir da publicação deste 
Aviso. Jijoca de Jericoacoara, 15/03/2022. Janiele Pessoa Silvestre - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 1403.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 29 de março de 
2022, às 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a seleção de melhor 
proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de medicamentos e 
outros materiais de consumos destinados atenderem as demandas judiciais da Secretaria de 
Saúde do Município de São Luís do Curu – CE. Recebimento das propostas: 17.03.2022 às 
17:30h à 29.03.2022 às 08:00h. Data da sessão: 29.03.2022, às 09:00h. O Edital poderá ser 
adquirido pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu, 16 
de março de 2022. Susane Silva Castro - À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Intenção de Revogação. A 
Prefeitura de Uruburetama através da Secretaria de Educação, comunica a intenção em 
revogação do Processo Administrativo na modalidade de Pregão Eletrônico nº 005/2022.02. 
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços destinados ao 
atendimento do transporte escolar de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município 
de Uruburetama. Motivo: Razões de interesse público, art. 49 da Lei nº 8.666/93. Fica estabelecido 
que após a publicação deste fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 109, 
inc. I, alínea "c" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para as devidas manifestações. Adrijane 
Mesquita Chaves - Sec. de Educação. Uruburetama/CE, 15 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 

Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 30 de março de 2022, às 9h30min 

(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará realizando 

o Pregão Eletrônico nº 014/2022.02, cujo objeto é a aquisição de material de copa e cozinha para 

atender as necessidades da Secretaria de Educação de Uruburetama, conforme especificado no 

edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 

licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 15 de março de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 



 5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 17 de março de 2022

NACIONAL

Não posso deixar o campo de batalha
Vice-presidente Hamilton Mourão se filia ao Repu-

blicanos para disputar Senado pelo RS

O
PSDB é o partido com mais pré-
-candidatos a governador, até ago-
ra, este ano. São 24 pré-candidatos 
no DF e em 18 estados, incluindo 

São Paulo, onde o candidato tucano ao Palácio 
dos Bandeirantes deve ser o atual vice-gover-
nador Rodrigo Garcia. O PSDB também lide-
ra pesquisas para o governo de Alagoas, com 
o senador Rodrigo Cunha e no Rio Grande do 
Sul, com o governador Eduardo Leite, além de 
Pernambuco, com a prefeita de Caruaru, Ra-
quel Lyra, e Piauí, com Sílvio Mendes.

Pouco atrás
Em comparação, o PT tem 22 pré-candi-

datos em 19 estados, além do DF. O PSD tem 
16 pré-candidatos em 12 estados.

Menos um, mais um
Gaúchos nunca reelegeram um governa-

dor, até por isso Leite negocia com o PSD de 
Gilberto Kassab para se lançar candidato a 
presidente.

Presença nacional
O PSDB só não tem pré-candidatos a go-

vernador no Amapá, Amazonas, Bahia, Cea-
rá, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina 
e Sergipe.

Muito vai mudar
A janela para políticos mudarem de parti-

do está aberta até o dia 3 de abril e partidos 
têm até 15 de agosto para registrar candidatos 
e alianças.

Juventude inocente
A reeleição no Legislativo é rejeitada em todas 

as faixas etárias acima de 18 anos. Curiosamente, 
entre menores de idade, 67,2% são a favor.

Não tem apoio
Todos que têm renda baixa são contra reelei-

ção no Legislativo. No Executivo, só gosta quem 
ganha mais de R$5 mil ou mais de R$15 mil.

Pesquisa nacional
O instituto de pesquisa Orbis realizou 2.154 

entrevistas por telefone entre os dias 3 e 4 de 
março deste ano, em todas as regiões do País.

Impedimento prático
PT e PSB tentaram, sem sucesso, criar “fe-

deração” de esquerda, mas os dois têm pré-
-candidatos próprios em ao menos seis esta-
dos: Acre, DF, Espírito Santo, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e (principalmente) São 

PSDB lidera em pré-candidaturas nos Estados

O PODER SEM PUDOR

A raposa mineira José Maria Alkimin visita-
va o interior quando encontrou um velho cor-
religionário, dono do jornal local: “Como vai 
“O Combate”?”. “Não é “O Combate”, deputado. 
O nome do jornal é “O Debate”...”. “Ora, eu sei! 
Refiro-me ao seu combate no “O Debate”... 
corrigiu Alkimin. “Apesar das dificuldades, vai 

muito bem, deputado.” “Leio seu jornal todos 
os dias, amigo!”, continuou Alkimin, incorrigí-
vel. “Mas, senhor, o jornal é semanal...”. “É claro 
que é semanal. Eu sei! Todas as semanas per-
gunto para minha secretária: “Cadê O Debate?”. 
É que ele é tão bom que eu acabo lendo todos 
os dias. Está sempre na minha cabeceira”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Alkimin, a raposa

Dois terços são contra a
reeleição no Legislativo
Pesquisa exclusiva do Instituto 
Orbis para o Diário do Poder 
revela que 66,3% dos brasileiros 
são contra a reeleição de políti-
cos para cargos do Legislativo 
(que atualmente não têm limite). 
São vereadores, deputados e se-
nadores. No caso de cargos do 
Executivo, prefeitos, governado-
res e o presidente da República, 
o cenário é equilibrado, mas a 
maioria (51,8%) ainda perma-
nece contra a continuidade de 
políticos nos cargos.

Paulo, onde Fernando Haddad (PT) disputa 
com Márcio França (PSB).

Jogo na capital
Potencial candidato ao governo do DF, o 

senador Reguffe (Podemos), no fim do man-
dato, ainda não definiu seu destino eleitoral, 
e a senadora Leila (ex-Cidadania), que está 
sem partido, quer ser candidata ao Buriti.

Boa notícia
Depois do repique com os dados represa-

dos durante o carnaval, as médias de casos 
e mortes por covid voltaram à tendência de 
queda. A média de mortes caiu abaixo de 400 
pela primeira vez desde janeiro.

Problema para quem?
Pesquisa em dez países da consultoria 

Oliver Wyman revela: a maioria das pessoas 
acredita que sabe identificar as fake news. No 
Brasil, 74% dizem “identificar rapidamente” 
e 66% têm técnicas para identificá-las.

Indicativo importante
A alta na atividade industrial animou o se-

tor, em especial empresas que fazem embala-
gens. Segundo associação do setor, a produ-
ção subiu 6,8% em 2021 com destaque para 

os 23,7% nas embalagens de vidro.

Acabou a mamata
Presidente do Cofeci Creci, João Teodoro 

comemorou decisão do STJ definindo cál-
culo do ITBI pelo valor de venda do imóvel. 
“Todo corretor sabe que prefeituras distor-
cem o valor a fim de arrecadar mais”, disse.

Evolução ‘grátis’
O ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutu-

ra) classificou como revolução o momento 
do setor de transportes. “O protagonismo da 
iniciativa privada está fazendo a diferença 
em prol da infraestrutura do Brasil”, disse.

Biografia lançada
O jornalista Jayme Brener lança a biogra-

fia Henry Sobel, o rabino do Brasil, na Livra-
ria Cultura do Conjunto Nacional (SP), nes-
ta quinta (17), e tratará da luta por direitos 
humanos, até o flagra do furto de gravatas 
de grife, em 2006, como esta coluna revelou 
com exclusividade à época.

Pensando bem...
... na Petrobras, a cotação internacional do 

petróleo só serve para subir o preço dos com-
bustíveis. Para baixo, nem santo ajuda.

FOTO DIVULGAÇÃO / CÂMARA DOS DEPUTADOS
Dois dias após o Senado 

liberar o uso da máscara, a 
Câmara dos Deputados re-
vogou nesta quarta-feira (16) 
a obrigatoriedade da utiliza-
ção do item de proteção fa-
cial em suas dependências. 
Apesar da flexibilização, as 
duas casas mantiveram o 
sistema semipresencial, que 
permite que os parlamenta-
res participem das sessões e 
votem à distância, de forma 
remota. A medida contrasta 
com a decisão das máscaras, 
mas facilita a aprovação de 
projetos de interesse do go-
verno. O ato da mesa, assi-
nado pelo presidente Arthur 
Lira (PP-AL), é datado de 
terça-feira (15) e foi publi-
cado na edição do Diário da 
Câmara desta quarta.

Tradicionalmente, o quo-
rum nas sessões da Câmara 
e no Senado é o principal 
entrave para que votações 
sejam “tratoradas”, que é 
o jargão legislativo usado 
para descrever a aprova-
ção acelerada de temas de 
interesse das bases gover-
nistas e dos presidentes das 
duas casas. Ou seja, com a 
facilidade de reunir remo-
tamente um maior número 
de deputados e senadores, 
essas maiorias conseguem 
superar de forma mais tran-
quila eventuais opositores e 
minorias, que se utilizam de 
mecanismos do regimento 
para tentar derrubar ou 
atrasar sessões com baixa 
ou média presença.

O sistema virtual de vo-
tação, além de facilitar os 
interesses do governo e das 
maiorias legislativas, seria 
passível de fraude. Parla-
mentares relatam, em cará-
ter reservado, que a maio-
ria dos políticos passava as 

sessões virtuais com o áudio 
e o vídeo de seus aparelhos 
celulares ou computadores 
desligados o tempo todo, 
sendo que alguns estariam 
colocando assessores para 
votar em seus lugares – ati-
tude proibida e que confi-
gura quebra de decoro par-
lamentar.

Na segunda-feira (14), o 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
também revogou artigo que 
determinava a obrigatorie-
dade de utilização de más-
caras de proteção facial em 
todos os espaços do Senado, 
“sem prejuízo das recomen-
dações de isolamento social 
e daquelas expedidas pelas 
autoridades sanitárias”. Os 
anúncios seguem a flexibi-
lização das normas sanitá-
rias no Distrito Federal. Na 
última quinta-feira (10), o 
governador do Distrito Fe-
deral Ibaneis Rocha (MDB) 
desobrigou o uso de másca-
ras em ambientes fechados, 

três dias após liberar a utili-
zação da proteção em locais 
abertos.

Na Câmara, apesar de 
prorrogar o sistema semi-
presencial, Lira estabeleceu 
restrições à atuação dos de-
putados que estão remotos. 
Somente os parlamentares 
presentes nas reuniões e no 
plenário podem usar o mi-
crofone, por exemplo.

Em votação na última 
quinta-feira (10), o líder do 
Novo, Tiago Mitraud (MG), 
decidiu tentar barrar a vo-
tação do projeto que bus-
cava conter o aumento de 
combustíveis por causa das 
restrições impostas a quem 
não estava presencialmente 
no plenário. “Nós não con-
cordamos com esse sistema 
que está sendo adotado. 
Fica claro, como estamos 
vendo, que o direito de fa-
lar, o direito de parlar, que 
é a essência do Parlamento, 
não está sendo concedido a 
simplesmente 500 deputa-

dos, que não estão aqui nes-
ta noite”, afirmou.

Insatisfeito com o siste-
ma semipresencial, o líder 
do PT na Câmara, Reginal-
do Lopes (MG), também 
criticou a manutenção dos 
trabalhos híbridos. “[A libe-
ração da máscara] Reforça a 
nossa tese da volta dos tra-
balhos presenciais, pois as 
pautas que estão sendo vo-
tadas são muito importantes 
para o país”, disse. “A partir 
da semana que vem estamos 
em obstrução total até a vol-
ta presencial dos trabalhos.” 
O PT é o maior partido de 
oposição no Congresso.

Em nota, Lira defendeu a 
decisão. “O Senado e o GDF 
[Governo do Distrito Fede-
ral] retiraram a obrigatorie-
dade da máscara. Por que a 
Câmara deveria continuar? 
Vale ressaltar que o sistema 
do Senado é totalmente vir-
tual, e na Câmara o nosso 
é híbrido, onde o deputado 
pode vir ou não.”

Teto de gastos: Lula 
diz que vai “gastar 
o que for preciso”

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
voltou a atacar o teto de 
gastos e afirmou que, em 
um eventual governo, irá 
“gastar o que for preciso 
gastar”. “Vamos fazer o 
que for necessário para 
melhorar a vida do povo. 
Vamos gastar o que for 
preciso gastar. Muitas 
vezes o gasto é investi-
mento”, afirmou Lula em 
entrevista à rádio Espi-
nharas, na Paraíba.

Ele defendeu ainda que, 
muitas vezes, os gastos são 
investimentos. “Você não 
tem que limitar, porque 
quando limita é para gastar 
menos para o benefício 
do povo. Eles consideram 
como gastos pagar aposen-
tadoria, salários, investi-
mentos na saúde”, seguiu. 
Líder nas pesquisas eleito-
rais, o petista disse ainda 
que não acredita em teto de 
gastos e que ele é “incom-
petência de quem governa 
o país”. E afirmou que vai 
trabalhar para “recuperar 
os direitos do povo traba-
lhador” e colocar o pobre 
no orçamento e rico no 
imposto de renda.

Na entrevista, Lula tam-

bém afirmou que é impor-
tante votar em candidatos 
ao Congresso Nacional que 
“pensem igual ao povo”. 
“Não dá para você botar a 
raposa para tomar conta 
do galinheiro. É preciso 
votar em pessoas que têm 
o compromisso em bene-
ficiar os mais necessitados 
neste país.” O petista disse 
ainda que é preciso fortale-
cer políticas sociais, gerar 
emprego e ajudar micro e 
pequenas empresas.

Essa não é a primei-
ra vez que Lula critica o 
mecanismo. Em entrevista 
a blogueiros no começo do 
ano, afirmou que a desi-
gualdade social deve ser 
colocada como prioridade 
do governo federal, e não 
o teto de gastos. O petista 
também disse que é preciso 
colocar em segundo plano 
o “compromisso fiscalista” 
do governo de Jair Bolso-
naro (PL). Na ocasião, afir-
mou que tal compromisso 
fiscalista da atual gestão 
faz de tudo “para garantir 
dinheiro para pagar ao 
sistema financeiro e não faz 
nada para garantir o paga-
mento da dívida social que 
é histórica em nosso país”.

Reforma. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou a votação do texto da 
reforma tributária, que teria ocorrido nesta quarta-feira (16). O relatório do senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA) será pautado na próxima reunião da CCJ, marcada para a próxima quarta (23).

Os deputados e senadores vão poder voltar a ficar sem máscara nas casas legislativas

Viabilidade de votações guia 
regras sanitárias no Congresso
As diferentes medidas sanitárias implementadas (ou retiradas) na Câmara 
e no Senado têm como pano de fundo estratégias sobre votações nas casas
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Mostra especial. A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes promove, em parceria com o Cineteatro São Luiz, a 
mostra de conclusão da 5ª turma do Curso de Realização em Audiovisual. O evento começa às 19h desta sexta-feira (18/03) 
e conta com a exibição de seis curtas-metragens inéditos e a cerimônia de entrega de certificados dos alunos concludentes.CIDADES

1 - Prefeitos(as) Patrícia Aguiar (Tauá), Herberlh 
Mota (Baturité), Gislaine Landim (Brejo Santo), Felipe 
Uchôa (Umirim) e Rozário Ximenes (Canindé), se 
dizem leitores do nosso O Estado.

***
2 - Continua sem licença o empreendimento 

"Fazenda das Águas", em Guaramiranga, que promete 
ser residencial e com área esportiva, inclusive, campo 
de golfe. A Semace deve agir breve.

***
3 - Entre todos os líderes petistas ninguém é mais 

entusiasta do apoio ao candidato a ser anunciado pelo PDT 
ao Governo do Estado do que Acrísio Sena. O PT ficaria 
mesmo com a vaga ao Senado para Camilo Santana.

em poucas linhas

Palavra de Tasso Jereissati
O senador Tasso 
Jereissati (Foto) 
que reassumiu seu 
mandato no Con-
gresso Nacional, 
encaminhou mensa-
gem para o evento: 
“Gostaria de para-
benizar as mulheres, 
em especial nossas 
queridas mulheres 
tucanas, incansáveis 
guerreiras, deter-
minadas, corajosas, 
que lutam no dia a 
dia, com trabalho e 
espírito de doação, 
por um Brasil mais 
equilibrado e por 
um mundo mais 
humano e justo”.

Samu Sobral
A Central de Regulação de Urgência (CRU) do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 
Ceará), com sua unidade sobralense acaba de festejar um 
ano de seu funcionamento. No período o CRU sobralen-
se atendeu 16.353 ocorrências, entre atendimentos e 
transferências de pacientes, beneficiando 55 municípios 
da Região Norte como um todo.

Mais infância
O terceiro Complexo Mais Infância do Estado, foi 

entregue semana passada em Barbalha, sendo a pri-
meira unidade construída no interior. Tem capacidade 
para receber até 800 pessoas mensalmente, da infância à 
terceira idade. O prefeito Guilherme Saraiva agradeceu 
o empenho do deputado Fernando Santana junto ao 
Governo Estadual para concretização do benefício.

Importante saber
O Mais Infância inaugurado em Barbalha, com as 

presenças do governador Camilo Santana, da primeira-
-dama Onélia Santana (idealizadora do projeto para o 
Ceará), da titular da SPS, Socorro França custou R$ 4,5 
milhões e conta com ginásio, areninha, brinquedopraça, 
academia ao ar livre, biblioteca, teatro, salas de música, 
dança, informática, robótica, cozinha de aprender (gas-
tronomia), sala multifuncional para cursos e horta.

Maranguape
Há grande expectativa em Maranguape com vistas 

as demarches que marcarão ou não a volta do médico, 
ex-prefeito do município e ex-deputado federal Raimun-
do Gomes de Matos ao palanque. Fala-se que poderá 
até mesmo vir a disputar o Governo do Estado pelo PL, 
partido do presidente Jair Bolsonaro. Estamos atentos.

Foi lançada campanha para aumentar número de mu-
lheres filiadas no Ceará ao PSDB.O Presidente do diretó-
rio tucano, Luiz Pontes destaca protagonismo feminino 
na vida partidária. O secretariado estadual do PSDB Mu-
lher por isso realizou exatamente no Dia Internacional da 
Mulher, (08/03), em Fortaleza, um seminário de formação 
política para filiadas tucanas como marco comemorativo 
da data. O presidente do Diretório do PSDB Ceará, Luiz 
Pontes foi quem abriu os debates conclamando as mulhe-
res a se fazerem atuantes e cada mais vez mais presentes na 
política, independente de cotas de gênero. 

Igualdade
Em sua fala disse Pontes: “Queremos uma necessá-

ria igualdade de gênero para uma democracia plena e 
precisamos de mais mulheres nos espaços de poder. Se 
você, mulher, tem intenção de se engajar politicamente ou 
concorrer às eleições este ano, procure o PSDB, estamos 
de portas abertas”, destacou Luiz Pontes, referindo-se ao 
lançamento da campanha de filiação feminina, na qual o 
partido objetiva ampliar o número de filiadas em 50%.Entre 
os debatedores no evento, marcaram presenças o ex-secre-
tário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues; 
a ex-secretária de Saúde de Fortaleza, Socorro Martins e 
Silvana Fontenele, ex-primeira dama de Viçosa do Ceará. 

PSDB quer mulheres
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Da população total que 
pode ser vacinada, ou seja, 
a partir de 5 anos, um total 
de 2.503.689 pessoas, 93,6% 
receberam a primeira dose e 
83% completaram o esque-
ma com a segunda dose. Já 
em relação aos 1.930.479, 
a população a partir de 18 
anos, 32,9% já estão com a 
dose de reforço.

Devido a essa alta cober-
tura, atualmente, tornou-se 
realidade o acesso à vacina 
contra o coronavírus para 
todos os fortalezenses a par-
tir de cinco anos de idade, 
sem necessidade de agenda-
mento prévio. Outra marca 
é a administração da quarta 
dose para pessoas imunos-
suprimidas.

O prefeito José Sarto des-
taca que Fortaleza vivencia 
hoje um cenário epidemio-
lógico com baixo número de 
casos, internações e óbitos, 
e isso é resultado do com-
prometimento do Municí-
pio com ações de enfrenta-
mento, incluindo avanço da 
vacinação e estratégias para 
atendimento nas unidades 
de saúde.

“Desde o início da pande-
mia, a Prefeitura tem se dedi-
cado às medidas de enfrenta-
mento, sempre colocando em 
primeiro lugar a vida dos for-
talezenses. Nossa luta contra 
a Covid-19 foi se fortalecen-
do com o trabalho brilhante 
de nossas equipes de saúde, 
que estão sempre monitoran-
do cuidadosamente os indi-
cadores, atualizando estraté-
gias e direcionando esforços 
para promover a saúde da 
nossa gente”, afirma.

Na avaliação do prefei-
to, o atual cenário de baixa 
transmissão se deve princi-
palmente ao avanço da imu-
nização. Por isso, ele reforça 
a importância da vacina. 
“Manter o ciclo vacinal atu-
alizado é fundamental para 
preservar a nossa saúde e a 
saúde de quem amamos. Não 

podemos descuidar, vacinas 
salvam vidas”, reforça Sarto.

De acordo com a titular 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), Ana Estela Lei-
te, a vacinação se consolidou 
como a principal estratégia 
de enfrentamento da doença, 
sobretudo na atual fase, po-
rém cada período pandêmico 
teve seus desafios.

“Em Fortaleza vivencia-
mos três ondas, cada qual 
com seus desafios. Na pri-
meira, destacamos a neces-
sidade de aquisições de EPI 
para os trabalhadores e a 
estruturação de leitos para o 
grande volume de pacientes 
extremamente complexos. 
Passamos por um processo 
de aprendizagem do manejo 
clínico da doença. Na segun-
da onda, o maior desafio foi 
a escassez de medicamentos 
e insumos, sobretudo o kit 
de intubação. Já na terceira, 
tivemos o adoecimento dos 
profissionais em virtude da 
grande transmissibilidade 
da variante ômicron”, afirma 
Ana Estela.

“Somamos esforços de 
toda a sociedade nesse en-
frentamento, mas citamos 

também, como legado, a re-
novação do parque tecnoló-
gico dos hospitais e a amplia-
ção de leitos na rede. Mas o 
verdadeiro destaque está na 
valorização do SUS, através 
do contingente de servidores 
que, na missão de servir, cui-
daram de todos aqueles que 
buscaram assistência no SUS. 
A esses profissionais, deixo 
o reconhecimento e o agra-
decimento de toda a cidade”, 
completa a secretária.

Fortaleza, única capital 
nordestina que possui 11 
hospitais municipais, dispo-
nibilizou, durante a terceira 
onda da Covid-19, 323 lei-
tos exclusivamente para o 
atendimento de síndromes 
gripais e Covid-19, sendo 90 
de observação, 270 de enfer-
maria, 10 com suporte venti-
latório e 10 de UTI. Durante 
a segunda onda da doença, 
em abril de 2021, foram uti-
lizados mais de 900 leitos. A 
oferta dos leitos já existentes 
é concebida de acordo com 
a demanda de cada período 
pandêmico.

Os 116 postos de saúde de 
Fortaleza seguem atuando 
de segunda a sexta-feira, das 

7h às 19h, equipados com 
oxímetros, medicamentos e 
gases medicinais. Além dos 
postos, as seis UPAs geridas 
pelo município e os hospi-
tais realizam testagem para 
Covid-19 em pacientes sinto-
máticos.

Rastreio Covid 
A Prefeitura de Fortaleza 

foi premiada, em novembro 
de 2021, como o melhor pro-
jeto com o sistema Rastreio 
Covid Fortaleza, durante 
evento nacional do Centro 
de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde, do 
Ministério da Saúde, o VI 
Expo Cievs. O único entre 
as capitais do Nordeste a re-
ceber o reconhecimento, a 
iniciativa dispõe de 14 ras-
treadores realizando a inves-
tigação de casos suspeitos 
ou confirmados para a Co-
vid-19, por meio de ligações 
telefônicas, orientando sobre 
como proceder para evitar 
futuras contaminações, en-
cerrando a cadeia de contágio. 
A iniciativa também permite 
que a Prefeitura mantenha o 
monitoramento e o rastrea-
mento desses contatos.

Os 116 postos de saúde estão equipados para atender casos de síndromes gripais e de Covid-19 
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Prefeitura de Fortaleza atualiza Plano 
Municipal para Primeira Infância

O prefeito José Sarto san-
cionou a Lei nº 0117/2022, 
que atualiza o Plano Muni-
cipal pela Primeira Infância 
(PMPIF). O projeto define 
estratégias para o atendimen-
to dos direitos e a promoção 
do desenvolvimento integral 
de crianças de zero a 6 anos 
em Fortaleza pela próxima 
década.

“Temos a alegria de ser a 
primeira capital brasileira a 
realizar a atualização do Pla-
no Municipal da Primeira In-
fância em lei. Esta é uma ini-
ciativa elaborada por muitas 
mentes que sabem que é nessa 
fase que se estabelece o desen-
volvimento cognitivo, neuro-
motor e também social. Forta-
leza sai na frente e com certeza 
servirá de exemplo para outros 
municípios, e agora também 
se capacita para receber o ‘selo 
de ouro’ pelo Estado do Ce-
ará, que determina algumas 
premissas com relação às po-
líticas para a primeira infân-
cia”, declarou o prefeito.

A secretária da Coorde-
nadoria Especial da Primeira 

Infância (Cespi) Patrícia Ma-
cedo, destaca que Fortaleza já 
possui forte atuação na área. 
“O novo plano irá abrigar 
mais de setenta ações em vá-
rias secretarias e os desafios 
são muitos, principalmente 
neste cenário de pandemia. 
São mudanças que se cons-
troem ao longo do tempo, e 
temos o presente de ter ad-
ministrações que vem suces-
sivamente cuidando dessa 
área”, disse.

Nesse sentido, a ex-pri-
meira dama de Fortaleza, Ca-

rol Bezerra, cujo gabinete foi 
o principal responsável pela 
implantação dos projetos 
para a primeira infância na 
cidade, fala da importância 
da sanção. “Demos o primei-
ro passo, durante as gestões 
do Roberto Cláudio, e estou 
grata pelo que vem aconte-
cendo com as novas diretrizes 
e os novos programas. Isso 
fala muito da atual gestão, 
que prioriza a primeira 
infância e sabe da impor-
tância de não somente essa 
continuidade, mas também a 

expansão”, destacou.
Com trabalhos direciona-

dos para crianças e adoles-
centes, o vereador Iraguassu 
Filho explicou que a atualiza-
ção fortalece os cinco eixos já 
existentes (saúde, educação, 
assistência social, cidadania, 
o espaço e o direito de brin-
car e meio ambiente e susten-
tabilidade) e permite maior 
avanço. “É a garantia de mais 
dez anos que, com as ativida-
des já desenvolvidas, realinha 
e fortalece o sistema de ga-
rantias de direito que protege 
as nossas crianças”, frisou.

O Instituto da Primeira 
Infância (Iprede) é uma das 
instituições que irão parti-
cipar da orientação sobre as 
decisões políticas e investi-
mentos do plano atualizado. 
Para o presidente do Iprede, 
Sulivan Mota, a compreensão 
é de que este empenho se re-
verte em investimento na pri-
meira infância e nas gerações 
futuras. “É investir na for-
mação do capital humano, 
o mais importante capital 
da sociedade”, afirmou.

83% da população na capital 
tomaram a segunda dose

A capital cearense contabiliza 5.404.609 doses aplicadas, das quais 2.344.790 
foram da primeira, 2.078.902 da segunda e 980.917 da dose de reforço
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Japão. Um terremoto de magnitude 7,3, com o epicentro próximo a costa de Fukushima, atingiu 
o Japão nesta quarta-feira (16), balançando prédios e gerando um alerta de tsunami na região, 
segundo o canal local NHK. Cidades como Higashimatsushima sentiram forte o tremor.INTERNACIONAL

Zelenski evoca 11 de 
Setembro e Pearl Harbor 
para pedir ajuda aos EUA

Aplaudido de pé pelos 
congressistas dos EUA 
nesta quarta (16), o líder da 
Ucrânia, Volodimir Zelens-
ki, evocou episódios da his-
tória americana para pedir 
que o país reforce o apoio 
a Kiev contra a Rússia. O 
presidente ucraniano voltou 
a pedir o estabelecimento 
de uma zona de exclusão 
aérea sobre o território de 
seu país, proposta até aqui 
negada pela Otan, a aliança 
militar ocidental. Para isso, 
fez uso do famoso discur-
so proferido em 1963 por 
Martin Luther King.

“Eu tenho uma necessida-
de: proteger o céu do nosso 
país. E preciso da ajuda de 
vocês para isso. É o mesmo 
que quando vocês dizem a 
frase ‘eu tenho um sonho’”, 
afirmou Zelenski durante o 
discurso transmitido em um 
auditório do Capitólio, sede 
do Legislativo americano.

Ele também pediu novas 
sanções contra o governo e 
oligarcas russos, instando 
empresas americanas a en-

cerrarem quaisquer opera-
ções com o país, e reforçou 
a necessidade de assistên-
cia militar.

Passagens
Outras passagens da 

história dos EUA foram 
usadas no discurso do 
ucraniano. Zelenski pediu 
que os presentes se lem-
brassem do ataque japonês 
à base americana de Pearl 
Harbor, em 1941, quando ao 
menos 2.400 morreram, e 
dos atentados terroristas de 
11 de Setembro, que deixa-
ram quase 3.000 vítimas. “O 
território de vocês também 
foi atacado, e centenas 
de inocentes morreram. 
Lembrem-se disso.” Saudou, 
ainda, o povo de seu país. 
Disse que os ucranianos 
estão, na verdade, lutando 
por toda a Europa e pela 
paz no mundo, não apenas 
pela Ucrânia. “Por oito anos, 
estamos resistindo contra 
as agressões russas”, disse, 
em referência à anexação da 
Crimeia, em 2014.

Rússia e Ucrânia avança-
ram nas negociações para 
chegar a um cessar-fogo na 
invasão promovida por Vla-
dimir Putin no país vizinho, 
que completará três semanas 
na madrugada desta quinta 
(17). Pela primeira vez, hou-
ve contato entre o Kremlin e 
a Casa Branca desde o início 
da crise, e o jornal britâni-
co Financial Times diz que 
Moscou e Kiev já discutem 
a minuta de arranjo para ao 
menos lograr um cessar-fogo.

Não que a paz esteja à mão: 
novos ataques russos em 
Kiev e em outras cidades do 
país, como Kharkiv, indi-
cam a estratégia do Kremlin 
de manter a pressão militar 
alta enquanto tenta arrancar 
os termos mais próximos de 
suas demandas dos ucra-
nianos. O presidente ucra-
niano, o acuado Volodimir 
Zelenski, disse em mensa-
gem nesta quarta (16) que 
“os encontros continuam e 
as posições durante as ne-
gociações já soam mais rea-
listas”. “Mas tempo ainda é 
necessário para as decisões 
que sejam do interesse da 
Ucrânia”, afirmou. As con-
versas virtuais seguem.

Já Vladimir Putin afirmou 
que está disposto a negociar 
os termos da neutralidade 
ucraniana, visando evitar 
a entrada do país na Otan 
(aliança militar ocidental), 
mas reafirmou que a guerra 
seguirá até cumprir seus ob-
jetivos. Uma no cravo, outra 
na ferradura da opinião do-
méstica. Já o chanceler rus-
so, Serguei Lavrov, concedeu 

entrevista ao site RBC e disse 
que há “esperança de acomo-
dação” acerca da neutralida-
de que Moscou quer ver en-
tronizada na Constituição da 
Ucrânia.

Modelos
O Kremlin, comentando o 

caso, foi além e sugeriu que a 
Ucrânia deveria olhar para os 
modelos da Áustria e da Sué-
cia de neutralidade. “Essa é 
uma variante que está sendo 
discutida e que poderia ser 
vista como um acordo”, disse 
o porta-voz Dmitri Peskov. A 
Presidência ucraniana, po-
rém, informou nesta quarta 
que rejeita tal sugestão, afir-
mando que as negociações 
devem se concentrar em “ga-
rantias de segurança”.

O caso austríaco é mais 
eloquente. Ocupado pelos 
Aliados e pela União Sovié-
tica, em vez de ser dividido 
como a Alemanha no pós-
-guerra o país inseriu em sua 
Constituição uma renúncia a 
participar de pactos milita-
res, em 1955. Mais significa-
tivo para a Ucrânia, em 1995 
Viena entrou na União Eu-
ropeia, outro desejo de Kiev 
malvisto pelo Kremlin.

Neste caso, disse Peskov, 
a Ucrânia seria desmilitari-
zada, como prometeu Putin, 
mas manteria Forças Arma-
das. Os ataques a fábricas 
de material de defesa ucra-
nianas, intensificados nesta 
semana, podem indicar que 
os russos querem deixar a tal 
desmilitarização feita na prá-
tica. Já a Suécia é um exem-
plo mais complexo. Sua neu-

tralidade veio após o fim das 
guerras napoleônicas, com a 
chamada Política de 1812. Ela 
não integra a Otan, mas tem 
uma sofisticada indústria de 
defesa criada de olho na Rús-
sia e está bastante integrada 
à aliança. Tanto ela como a 
também neutra Finlândia 
têm discutido uma adesão 
formal ao pacto. “O status 
neutro está sendo discutido 
seriamente agora, juntamen-
te, claro, com garantias de se-
gurança”, afirmou Lavrov.

Garantias
Tais garantias já estavam 

colocadas no ultimato fei-
to em dezembro por Putin, 
enquanto juntava tropas em 
torno do vizinho. Para o rus-
so, estrategicamente é ina-
ceitável ter um país da Otan 
do tamanho da Ucrânia nas 
suas fronteiras. Dois séculos 
de invasões por ali pesam no 
processo decisório.

O russo quer restaurar a 
chamada profundidade estra-
tégica, ter aliados ou países 
neutros a seu redor, como 
nos tempos do Império Rus-
so ou da União Soviética. 
Desde o fim do bloco co-
munista, a Otan abocanhou 
14 países a leste, aproveitan-
do-se da fraqueza russa. Na 
Geórgia (2008) e na Ucrânia 
(2014 e agora), Putin igno-
ra o direito internacional 
para fazer valer seu ponto de 
vista quando outros meios 
não funcionam: na Belarus, 
na Ásia Central e no Sul do 
Cáucaso, logrou manter alia-
dos na base do apoio.

Deixar Kiev fora da Otan 

era a demanda central, pú-
blica, da Rússia, mas nem 
de longe a única. Lavrov não 
falou sobre a questão do re-
conhecimento das áreas rus-
sófonas que estão “de facto” 
fora do controle de Zelenski, 
como a Crimeia (anexada em 
2014) e o Donbass (autôno-
mo e em guerra civil desde 
2014).

Na terça, Zelenski havia 
admitido que a Ucrânia tem 
“as portas fechadas” na Otan, 
em encontro virtual com líde-
res europeus. Ele basicamen-
te os culpou por não cumprir 
a promessa de admissão feita 
em 2008, inferindo que se 
fosse membro do grupo não 
teria sido atacado, devido à 
cláusula de defesa mútua.

Segundo o Financial Ti-
mes, tudo isso está em 15 
pontos colocados em um es-
boço de acordo de paz. Há 
obstáculos enormes de lado 
a lado, contudo. O jornal diz 
que um dos itens é um arran-
jo de garantias de segurança 
ocidentais a Kiev, sem envol-
ver a Otan. Não se sabe como 
isso pode ser feito.

De todo modo, a roda se 
move. O assessor de Segu-
rança Nacional americano, 
Jake Sullivan, falou sobre 
a crise com Nikolai Patru-
chev, seu homólogo com o 
cargo de secretário do Con-
selho de Segurança de Putin 
e homem de confiança do 
presidente. Segundo a ver-
são da Casa Branca, ambos 
os lados reafirmaram suas 
visões na crise, como seria 
óbvio, mas a abertura do ca-
nal é a notícia em si.

Rússia e Ucrânia avançam 
em acordo para parar guerra
Países avançaram nas negociações para chegar a um cessar-fogo na 
invasão promovida pelo presidente russo Vladimir Putin ao país vizinho

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL N 
2021.12.13.001-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1503.001/2022 - CARONA O Presidente 
da CPL da Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ, em cumprimento à ratificação procedida 
pela Senhora Ordenadora de Despesa da Secretaria de Saúde e pelo Senhor Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Educação, faz publicar o extrato resumido do processo administrativo 
1503.001/2022 - CARONA , a seguir: OBJETO: AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DO ACARAÚ/CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
002/2022, VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL N° 2021.12.13.001-SRP DO MUNICÍPIO 
DE CAMOCIM-CE. FAVORECIDA(S): KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, inscrito no CNPJ: 
28.975.806/0001-14, com o preço unitário de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta 
centavos), perfazendo um valor global de R$ 127.500,00 (Cento e vinte e sete mil e quinhentos 
reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações, Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações e Decreto 
230802/2021, de 23 de agosto de 2021 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no 
Município de Santana do Acaraú e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da 
CPL e ratificada pela Senhora Ordenadora de Despesa da Secretaria de Saúde e pelo Senhor 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 17 de março de 
2022. Presidente da Comissão de Licitação. Daniel Marcio Camilo do Nascimento 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.02.14.01-SRPPE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.02.14.01-SRPPE, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
À AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE 
ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO 
EDITAL, o edital está disponível no endereço eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com 
o prazo de cadastramento das propostas até o dia 04 de Abril de 2022 as 08:00min, abertura das 
propostas as 08:30min e a fase da disputa de lances as 09:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o 
qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida 
José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, 
no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza 
Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - AVISO DE EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 15.03.001/2022 – SESA OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA 
ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 
DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, DR. RAIJOAN SÉRGIO 
RAMOS GOMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: até o dia 29 
de Março de 2022 das 08h00min às 12h00min (HORÁRIO LOCAL). LOCAL DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA: Avenida Gil Teixeira Bastos, 1804 - Aldeota, Jaguaribe, Ceará (Secretaria de Saúde). 
INFORMAÇÕES: Telefone: (088) - 3522 1373, Jaguaribe, 15 de Março de 2022. Michelle Maria 
Martins de Barros – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - EXTRATO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL A Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe-CE torna público 
o extrato do Instrumento Contratual resultante do PREGÃO ELETRONICO Nº 12.01.01/2022 
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE SAÚDE OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA 
AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO 
A SECRETARIA DE SAÚDE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MAC – 08.01.10.302.0014.2.077 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 VALOR GLOBAL: R$ 119.500,00 (CENTO E DEZENOVE 
MIL E QUINHENTOS REAIS.). VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S): da data da assinatura do(s) 
contrato(s), ate 31 de Dezembro de 2022. CONTRATADO: CM VEÍCULOS ESPECIAIS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI. ASSINA (M) PELOS (AS) CONTRATADO (AS): Francisco Carlos Caldas 
Moura ASSINA PELA CONTRATANTE: Ianny de Assis Dantas Jaguaribe/CE, 14 de Fevereiro de 
2022. Ianny de Assis Dantas - SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - EXTRATO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL A Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe-CE torna público 
o extrato do Instrumento Contratual resultante do PREGÃO ELETRONICO Nº 12.01.02/2022 
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE SAÚDE OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA 
AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO 
A SECRETARIA DE SAÚDE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MAC – 08.01.10.302.0014.2.077 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 VALOR GLOBAL: R$ 119.500,00 (CENTO E DEZENOVE 
MIL E QUINHENTOS REAIS.). VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S): da data da assinatura do(s) 
contrato(s), ate 31 de Dezembro de 2022.CONTRATADO: CM VEÍCULOS ESPECIAIS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI. ASSINA (M) PELOS (AS) CONTRATADO (AS): Francisco Carlos Caldas 
Moura ASSINA PELA CONTRATANTE: Ianny de Assis Dantas Jaguaribe/CE, 14 de Fevereiro de 
2022. Ianny de Assis Dantas - SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - EXTRATO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL A Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe-CE torna público 
o extrato do Instrumento Contratual resultante do PREGÃO ELETRONICO Nº 12.01.03/2022 
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE SAÚDE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA 
AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO 
A SECRETARIA DE SAÚDE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MAC – 08.01.10.302.0014.2.077 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 VALOR GLOBAL: R$ 119.500,00 (CENTO E DEZENOVE 
MIL E QUINHENTOS REAIS.). VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S): DA DATA DA ASSINATURA 
DO(S) CONTRATO(S), ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATADO: CM VEÍCULOS 
ESPECIAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. ASSINA (M) PELOS (AS) CONTRATADO (AS): 
Francisco Carlos Caldas Moura ASSINA PELA CONTRATANTE: Ianny de Assis Dantas Jaguaribe/
CE, 14 de Fevereiro de 2022. Ianny de Assis Dantas - SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - EXTRATO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL A Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe-CE 
torna público o extrato do Instrumento Contratual resultante do PREGÃO ELETRONICO 
Nº 12.01.04/2022 UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE SAÚDE. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MAC 
– 08.01.10.302.0014.2.077 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 VALOR GLOBAL: R$ 
239.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL REAIS.). VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S): 
DA DATA DA ASSINATURA DO(S) CONTRATO(S), ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2022. 
CONTRATADO: CM VEÍCULOS ESPECIAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. ASSINA 
(M) PELOS (AS) CONTRATADO (AS): Francisco Carlos Caldas Moura ASSINA PELA 
CONTRATANTE: Ianny de Assis Dantas Jaguaribe/CE, 14 de Fevereiro de 2022. Ianny de 
Assis Dantas - SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 016/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.11.02 AVISO 
DE LICITAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.03.11.02, do tipo Menor Preço por Item para a contratação 
de empresa especializada para fornecimento de refeições completas do tipo almoço e quentinha, 
bem como lanches e sucos para atender as demandas das Secretarias e Autarquias do Município de 
Icapuí secretarias e autarquias do município de Icapuí-CE. Envio das propostas poderá ser feito das 
09h00min do dia 18/03/2022 até às 08h59min do dia 29/03/2022. Início da Sessão Pública virtual será 
às 09h00min do dia 29/03/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível 
no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). 
Informações poderão ser obtidas, através do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@
gmail.com. Icapuí-CE, 16 de março de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

A Angheben Industria de Confecções LTDA, torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO 
MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, a Regularização de Licença de Operação, para a atividade de Confecção de roupas 
íntimas, no Município de Caucaia no endereço R. Ana Rocha, 122, CEP: 61.600-004, Guajiru. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

HERSON PERDIGÃO MOREIRA
CPF: 261.072.603-15

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) para construção 
de residência unifamiliar no Terras Alphaville Ceará 01, Alameda do Formosa, Quadra X2, Lote 15, Cidade Alpha, Eusébio - CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante

COOPERATIVA DE HEMODINÂMICA DO CEARÁ — HEMOCOOP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA — AGO - Pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, 
o Presidente da COOPERATIVA DE HEMODINÂMICA DO CEARÁ ― HEMOCOOP, inscrita no CNPJ sob nº 
09.240.157/0001-69, de convoca acordo com o art. 38, §§ 1º e 2° da Lei n° 5.764/71 e art. 21 e seguintes do Estatuto Social, 
os 38 (trinta e oito) médicos cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ― AGO, que se realizará 
na sua sede localizada no Edifício São Paulo Center, na Rua Tomas Accioly, nº 840, Sala 703, Joaquim Távora, em 
Fortaleza/CE, CEP 60135-180, no dia 29 DE MARÇO DE 2022, às 17h00, em primeira convocação, com a presença de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 18h00, em segunda convocação, com a presença de, no mínimo, metade mais 
um dos cooperados, e às 19h00, em terceira convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:1) Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício 
social, encerrado em 31.DEZ.2021, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) 
balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes 
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas 
para os fundos obrigatórios; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandatos até  a AGO 2025, e do 
Conselho Fiscal, com mandatos até a AGO de 2023; 4) Fixação da produção especial (valor individual dos honorários do 
Conselho de Administração e das cédulas de presença para os membros efetivos do Conselho Fiscal); e 5) Ingresso de novos 
cooperados. Fortaleza/CE,17 de março de 2022.DR. NILSON DE MOURA FÉ FILHO - PRESIDENTE DA HEMOCOOP

A Diretora Presidente do SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ, nos 
termos do Art. l4,do Estatuto do SENGE-CE, CONVOCA seus associados a se fazerem 
presentes à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada, na sede do SENGE-CE, 
situada à Rua Alegre, nº 01, Praia de Iracema, Fortaleza -CE, no dia 21 DE MARÇO DE 2022 
às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de metade mais um dos 
associados quites com suas obrigações estatutárias ou às 18:00 horas, em segunda 
convocação, com a presença de qualquer número de associados, para apreciarem e 
deliberarem sobre a prestação de contas do exercício de 2021. 
Fortaleza/CE, 17 de março de 2022.

Engª Civil TEODORA XIMENES DA SILVEIRA

  PRESIDENTE DO SENGE-CE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ - SENGE-CE

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Tomada de Preços n° 21.23.09/TP. A CPL 
da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados que no dia 22 de março de 2022, 
às 11h00min, ocorrerá a ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS 
21.23.09/TP, que tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de Serviços 
de Pavimentação em Piçarra em Vias de Acesso às Localidades do Assentamento Maceió, 
Jacaré, Córrego da Estrada e Apiques no Município de Itapipoca-CE. Itapipoca/CE, 16 de março 
de 2022. Ramon Galvão Fernandes - Presidente da CPL.  

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 16.03.01/2022. Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à disposição dos 
interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.01/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, BRINQUEDOS E ITENS DIVERSOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o Recebimento das Propostas 
até o dia 31/03/2022, às 08:00; abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços 
no dia 31/03/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido 
no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br e no portal de licitações do TCE: www.tce.
ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 16 de março de 
2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 2022.03.03.1.AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 2022.03.03.1. O Pregoeiro Oficial da SAAEC, no uso de  O Pregoeiro Oficial da SAAEC, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto Registro Formal de preços para procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto Registro Formal de preços para 
aquisição de ferramentas e utensílios diversos, para reposição e atender às demandas de serviços aquisição de ferramentas e utensílios diversos, para reposição e atender às demandas de serviços 
da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato - SAAEC, conforme especificações constantes da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato - SAAEC, conforme especificações constantes 
no Edital Convocatório, recebimento dos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação no dia 31 no Edital Convocatório, recebimento dos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação no dia 31 
de março 2022, às 08:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, localizada de março 2022, às 08:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, localizada 
à Av. Teodorico Teles, nº 30 - Centro, fone (88) 3523-2044, no horário de 08:00 às 11:30 e 13:00 às à Av. Teodorico Teles, nº 30 - Centro, fone (88) 3523-2044, no horário de 08:00 às 11:30 e 13:00 às 
16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@saaeccrato.com.br. 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@saaeccrato.com.br. Crato/CE - 16 de Crato/CE - 16 de 
março de 2022. Luan Pereira Maia - Pregoeiro Oficial da SAEEC.março de 2022. Luan Pereira Maia - Pregoeiro Oficial da SAEEC.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-PERP. A Comissão de Licitação do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 02/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é seleção da melhor 
proposta para registro de preço, visando futuras e eventuais contratações de serviço de confec-
ção de materiais gráficos, destinados as necessidades das diversas secretarias do município de 
Araripe-CE, será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastramento 
das Propostas a partir do dia 21/03/2022 até 31/03/2022 às 08:00h (horário de Brasília) no site 
bll.org.br. Abertura das propostas 31/03/2022 às 08h10min (horário de Brasília),  e a fase de 
disputa de lance no dia 31/03/2022  às 10:00h (horário de Brasília), maiores informações na sala 
da Comissão de Licitação, situada à Rua Alexandre Arraes n° 757, Centro, Araripe/CE, das 08:00 
ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no portal 
de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: bll.org.br. Araripe-(CE), 16 de março 
de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem, Malharias e 
Meias, Cordoalhas e Estopas, Fibras Artificiais e Sintéticas e Tinturaria do Estado do Ceará, CONVOCA os 
membros da categoria respectiva (sócios e demais integrantes da categoria profissional) a se fazerem presentes 
a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da entidade, localizada na Rua Agapito dos Santos, Nº 
734, Centro, Fortaleza, Ceará, no próximo dia 19/03/2022, às 08:00 horas, em primeira convocação, ou às 09:00 
horas, em segunda convocação, caso seja necessário, em decorrência do quórum estabelecidos para a dis- 
cussão/aprovação da matéria, para deliberarem sobre a seguinte pauta: a) Abertura da campanha salarial de 
2022/2023, com a discussão e aprovação de minuta de reivindicações a ser enviada a Superintendência Regional 
do Trabalhado no Estado do Ceará – SRT/CE e ao Sindicato Patronal, que será deliberado mediante maioria 
simples de votos; b) Autorização para que a diretoria negocie a data base em nome da categoria profissional, 
podendo: a) Firmar convenção para manutenção da data base da categoria em 01/05/2022; e, c) Celebrar 
convenção coletiva de trabalho, em caso de consenso com o patronato. Matérias que deverão observar, em 
primeira convocação, o quórum de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, ou de apenas 1/3 (um terço) dos 
membros, em segunda convocação (CLT, art. 612); d) Caso mostre-se inviável a composição amistosa entre as 
partes, autorização para que o sindicato suscite/ajuíze Dissídio Coletivo, em desfavor do Sindicato da Indústria de 
Fiação e Tecelagem em Geral do Estado do Ceará, perante a Justiça do Trabalho, matéria que será deliberada 
mediante a presença de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, em primeira convocação, ou, em segunda 
convocação, com apenas 2/3 (dois terços) dos presentes (CLT, Art. 859); e) Discussão acerca da declaração da 
permanência da assembleia geral extraordinária durante as negociações da data base, podendo, em caso de 
autorização da categoria ser a mesma suspensa e reiniciada a qualquer tempo, independente das formalidades 
estatutárias, mormente no que diz respeito a publicação de novo edital convocatório, que será decidido por 
maioria simples de votos. Fortaleza/CE, 17 de Março de 2022. A Diretoria Colegiada.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADA DE VIVATTA SPE LTDA
Torna público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E 
RECURSOS HÍDRICOS a Licença de Instalação para construção de 36 casas residenciais localizadas nos lotes 01 Mat. 
27245, Lote 02 Mat. 27246, Lote 03 Mat. 27247, Lote 04 Mat. 27248, Lote 05 Mat. 27249, Lote 06 Mat. 27250, Lote 07 
Mat. 27251, Lote 08 Mat. 27252, Lote 09 Mat. 27253, localizados do lado ímpar da Rua Nova Palestina; Lote 39 Mat. 
27283, Lote 38 Mat. 27282, Lote 37 Mat. 27281, Lote 36 Mat. 27280, Lote 35 Mat. 27279, Lote 34 Mat. 27278, Lote 33 
Mat. 27277, Lote 32 Mat. 27276, Lote 31 Mat. 27275, localizados do lado par Rua Nova Palestina; Lote 64 Mat. 27308, 
Lote 65 Mat. 27309, Lote 66 Mat. 27310, Lote 67 Mat. 27311, Lote 68 Mat. 27312, Lote 69 Mat. 27313, Lote 70 Mat. 
27314, Lote 71 Mat. 27315, Lote 72 Mat. 27316, localizados do lado ímpar na Rua Nova Israel; Lote 100 Mat. 27359, 
Lote 101 Mat. 27360, Lote 102 Mat. 27361, Lote 103 Mat. 27362, Lote 104 Mat. 27363, Lote 105 Mat. 27364, Lote 106 
Mat. 27365, Lote 107 Mat. 27366 e Lote 108 Mat. 27367, localizado do lado par da Rua Nova Israel no município de 
Aquiraz, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias 
para o licenciamento ambiental na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁ-
RIO E RECURSOS HÍDRICOS de Aquiraz/CE.

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará – Edital de Convocação para Assembleia 
Geral Ordinária. O Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará por meio de sua presidência 
convoca todos os médicos associados, para a Assembleia Geral Ordinária que acontecerá no 
dia 29 de Março de 2022 (Terça-Feira), a ser realizada de forma digital, em link que será 
disponibilizado em nossas redes sociais, conforme autoriza a Lei Federal nº. 14.010/2020, por 
meio da plataforma/aplicativo de teleconferência “Google Meet” às 12h:00min, em primeira 
convocação, e às 12h30min em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para 
deliberar sobre a Apresentação e Prestação de Contas do exercício de 2021. O link será 
disponibilizado nas redes sociais da entidade. Presidência do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Ceará -  Fortaleza - 16 de Março de 2022.

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para projeto arquitetônico de uma residência duplex com área 
de 285,98m² na Rod. 4° Anel Viário Km 18 - Terras Alphaville Residencial 1 - Quadra Y2 Lote 05, 
Bairro: Cidade Alpha, Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

RODRIGO PAULO DE OLIVEIRA
CPF: 263.339.138-98

ERRATA
EDITAL AGO publicado no dia 11 de março de 2022 no caderno ÚLTIMAS página 08. 

Convoca os 316 alterar para 319
221 em condições do votar alterar para 254

ORDEM DO DIA
7- Outros Assuntos, leia-se Retenção do Imposto de Renda

Inclusão do item 08 – Outros Assuntos

Fortaleza, 16 de março de 2022.

Cootraps 
VALDIRA DE CARVALHO PRACIANO

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ

A Diretora Presidente da COOPTACE - COOPERATIVA DE TRABALHO  MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE 
DO ESTADO DO CEARÁ, inscrita sob o  CNPJ:09.170.363/0001-40, estabelecida na Av. Humberto Monte, nº 
2929, sala 514 sul, 5º  andar, bairro Pici, CEP 60440-593, Fortaleza/Ceará, no uso das atribuições que lhe confere 
o  Estatuto Social, convoca todos os cooperados para Assembleia Geral Ordinária, a realizar- no dia 31  de março 
de 2022, A referida Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á presencialmente no  auditório, situada à Avenida 
Humberto Monte, nº 2929, 1º andar, torre sul, bairro Pici, CEP 60440-593,  em primeira convocação às 08:00 (oito) 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em  condições de votar; em segunda convocação às 
09:00 (nove) horas, com a presença de metade mais  um dos cooperados em condições de votar; e em terceira 
e última convocação às 10:00 (dez) horas,  com a presença mínima de 50 cooperados ou 20% (vinte por cento) 
do total de cooperados em  condições de votar, prevalecendo o menor número, para deliberação em ASSEMBLÉIA 
GERAL  ORDINÁRIA da seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de Contas, compreendendo Relatório  de 
Gestão do ano de 2021, Balanço Patrimonial de 2021 e parecer do Conselho fiscal. 2 –  Distribuição das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das  contribuições para a cobertura 
das despesas da sociedade. 3 – Eleição dos componentes do  conselho fiscal. 4 – Outros assuntos sem 
necessidade de deliberação. 
Fortaleza/CE, 17 de março de 2022.

Antônia Carla Alves Lima Cândido  
Diretora Presidente da COOPTACE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DA COOPTACE - COOPERATIVA DE TRABALHO 
MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DO  ESTADO DO CEARÁ.  
CNPJ Nº 09.170.363/0001-40 e NIRE Nº 23400013672 
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A recusa dos Estados Uni-
dos em ajudar o Brasil em seu 
projeto de submarino nuclear 
levou o presidente Jair Bolso-
naro a pedir apoio de Vladimir 
Putin, o que foi acertado na sua 
polêmica viagem de fevereiro a 
Moscou e agora está em xeque 
devido à guerra na Ucrânia.

O auxílio com a certificação 
do combustível a ser usado 
no reator do submarino levou 
missões técnicas da Marinha 
do Brasil a Washington para 
discutir cooperação. Por volta 
de 2018, ficou claro que isso 
não daria em nada.

Segundo um militar com 
conhecimento das tratativas, 
os americanos enrolavam os 
brasileiros e pediam novas in-
formações. O Itamaraty, que 
participava em conjunto da 
negociação, resolveu procurar 
alternativas ante o impacto de 
cronograma.

A Rússia de Putin, segun-
da maior potência no campo 
depois dos EUA, era uma boa 
candidata, apesar de já estar 

na mira ocidental devido à 
anexação da Crimeia, em 
2014. Houve conversas ini-
ciais, mas a chegada de Bol-
sonaro ao poder inicialmente 
paralisou o processo.

Isso porque o então novo 
chanceler, Ernesto Araújo, 
apesar de se dizer antigloba-
lista como o presidente russo, 
era um defensor árduo do ali-
nhamento incondicional com 
Washington. Vetou a associa-
ção com Moscou, o que levou 
o problema de volta à mesa do 
Ministério da Defesa.

Em 2020, as conversas fo-
ram retomadas, com apoio 
da ala militar do governo. A 
ejeção de Ernesto da cadeira, 
ocorrida em março de 2021, 
acelerou o processo, que teve 
em Flávio Rocha um de seus 
motores. Almirante de qua-
tro estrelas da ativa e secretá-
rio de Assuntos Estratégicos 
da Presidência, Rocha foi a 
Moscou no final de 2021 com 
a missão de amarrar os pon-
tos de cooperação.

Bolsonaro pede 
ajuda a Putin para 
submarino nuclear

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Autoridade monetária mostrou cautela e, apesar da piora do ambiente inflacionário, não alterou sua estratégia

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve o 
plano de reduzir o ritmo do aperto monetário e elevou a taxa básica de juros

Banco Central eleva Selic em 
1 ponto, a 11,75% ao ano

O Copom (Comitê de Po-
lítica Monetária) do Banco 
Central manteve o plano de 
reduzir o ritmo do aperto 
monetário e elevou a taxa bá-
sica de juros (Selic) em 1 pon-
to percentual, passando de 
10,75% para 11,75% ao ano, 
nesta quarta-feira (16).

A decisão veio em linha 
com as projeções do merca-
do financeiro. Levantamento 
feito pela Bloomberg mostrou 
que a maioria dos analistas 
consultados esperava eleva-
ção de 1 ponto na Selic, mes-
mo com a deterioração nas 
expectativas de inflação.

O colegiado do BC se reu-
niu nesta semana em meio a 
um cenário desafiador para o 
processo de desinflação dian-
te dos novos choques decor-
rentes da guerra entre Rússia 
e Ucrânia, como a alta dos 
preços dos combustíveis.

O forte recuo das cotações 
do petróleo na terça (15), 
abaixo de US$ 100 (R$ 515,85) 
pela primeira vez em cerca de 
um mês, explicitou a volatili-
dade que atinge os mercados. 
Em 6 de março, o barril che-
gou a bater a máxima de US$ 
139,13 (R$ 706,11). O contex-
to é marcado por incertezas, e 
os efeitos no Brasil depende-
rão da duração do conflito no 
Leste Europeu.

Ambiente
Diante disso, a autoridade 

monetária mostrou cautela e, 
apesar da piora do ambien-
te inflacionário nas últimas 
semanas, não alterou sua es-
tratégia. Em fevereiro, o co-

legiado havia sinalizado a re-
dução da magnitude de ajuste 
da taxa básica de juros depois 
de promover elevações de 1,5 
ponto percentual na Selic nas 
últimas três reuniões.

Em dois dígitos, a taxa 
de juros está agora no maior 
patamar desde abril de 2017, 
ainda no governo de Michel 
Temer (MDB), quando os ju-
ros eram de 12,25% ao ano. 
O ciclo do aperto monetário 
encontra-se em estágio avan-
çado no Brasil. Esta foi a nona 
elevação consecutiva da Selic, 
com alta acumulada de 9,75 
pontos percentuais. O aumen-
to dos juros no país é o maior 
entre as principais economias 
ao redor do mundo.

Em março do ano passado, 
a Selic estava em 2% ao ano, 

menor patamar histórico, e 
cinco meses depois, já entrava 
em território contracionista 
(que freia a atividade econô-
mica e a inflação).

Aperto
Esse é também o maior 

ciclo de aperto desde a cria-
ção do sistema de metas para 
inflação, em 1999, quando a 
taxa básica subiu de 25% para 
45% ao ano. O choque de ju-
ros é uma resposta do BC às 
sucessivas revisões para cima 
das expectativas de inflação 
para o próximo ano.

Na segunda (14), a pes-
quisa Focus mostrou que a 
mediana da inflação proje-
tada pelos economistas para 
este ano subiu de 5,65% para 
6,45%, distanciando-se mais 

ainda do teto da meta fixada 
pelo CMN (Conselho Mone-
tário Nacional).

O objetivo a ser perse-
guido pela autoridade mo-
netária neste ano é de 3,5%, 
com tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou para 
menos. Se as projeções se 
confirmarem, o teto da meta 
será estourado pelo segundo 
ano consecutivo.

Em fevereiro, o IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo) regis-
trou alta de 1,01%, número 
acima das expectativas do 
mercado, que esperava eleva-
ção de 0,95%. No acumulado 
de 12 meses, o indicador de 
inflação chegou a 10,54%.

Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 17 de março de 2022   O ESTADO                     

* Resultados atualizados até o fechamento desta edição
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Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Santa Rosalia, 27 - Messejana

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:

Edital n° 30340 - : DAVI CARNEIRO FLORENÇO e DÉBORA ANJOS DE PAIVA;
Edital n° 30342 - EDSON DE SOUSA LIMA e SIDNÉIA RUFINO LOURENÇO;
Edital n° 30338 - EVERALDO ALVES SOARES e MARIA JAQUELINE BRAGA BARCELOS;
Edital n° 30331 - FELIPE ALMEIDA FEITOZA e JAMYLLE FERREIRA SANTIAGO;
Edital n° 30341 - FRANCISCO FILIPE DE MELO RODRIGUES e MARIA RAELLE COSTA SILVA;
Edital n° 30332 - FRANCISCO JOSE DOS SANTOS e CAMILA DA COSTA SANTOS;
Edital n° 30330 - FRANCISCO MÁRCIO PIRES FERREIRA e MARIA RAIMUNDA DE BRITO;
Edital n° 30334 - JOSÉ CLEBER DE ABREU e LARISSE SOUSA DOS SANTOS;
Edital n° 30336 - JOSE EVANDRO DE SOUZA e TATEANA SOUSA LEITE;
Edital n° 30335 - LEANDRO GOMES FERREIRA e SIBELE LIMA GOMES;
Edital n° 30337 - LUIS CARLOS DA SILVA e VICTORIA DAVILA LIMA DA SILVA;
Edital n° 30339 - RAFAEL FEITOSA NOBRE e ANA FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA;
Edital n° 30333 - RAIMUNDO SILAS SILVEIRA e ZENILDA HONORATO SANTANA;
Edital n° 30329 - WENDELL ROCHA SERAFIM e CAMILA COSTA PARENTE;
Edital n° 30356 - ADRIANO LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO e MARIA JOSILENE SILVA;
Edital n° 30343 - AIRTON PEREIRA RAMOS e ANTONIA LOPES ROGERIO;
Edital n° 30354 - ANTONIO VICTOR DA SILVA e RITA JANE COSTA DE SOUSA;
Edital n° 30345 - DIOGO HONORATO MOREIRA e ANTONIA MAURA ALVES FERREIRA;
Edital n° 30352 - ERANDIR CAETANO DE SOUSA e MARIA EDILENE SEVERINO DA SILVA;
Edital n° 30349 - EZEQUIAS DA COSTA SILVA e RAQUEL DA SILVA RIBEIRO;
Edital n° 30351 - IVANILDO DA CRUZ ARAUJO e LUCIANA SOUSA DE MACEDO;
Edital n° 30348 - JERONIMO DOS REIS CORDEIRO DE PAIVA e ANA CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA;
Edital n° 30347 - JOSÉ CLÁUDIO BRAGA DA SILVA e CÉLIO DE ALMEIDA DA COSTA;
Edital n° 30344 - LAIRTON MAMEDE SILVA e LAVINIA PEREIRA DA SILVA;
Edital n° 30346 - LEONARDO DE ANDRADE ALVES e RITA SOUSA REIS;
Edital n° 30353 - LUIZ CARLOS BEZERRA DE LIMA e JOZEANE ALVES DA SILVA;
Edital n° 30350 - RAFAEL OLANDA CAVALCANTE e HEMYLE FELIX ANTUNES;
Edital n° 30355 - WILLAME FIRMINO VIEIRA e ANA BARBOSA DE SOUZA;
Edital n° 30357 - FRANCISCO CESAR CAVALCANTE FILHO e ALCIVANIA DE AQUINO ALMEIDA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 16 de Março de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

       OFICIALA

O Laboratório de Análises Clínicas Moreira Dantas LTDA, torna pú-
blico que requereu ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA - IMAC, a Licença de Operação para laboratório de Análises Clí-
nicas, no Município de Caucaia no endereço Rua Jerônimo Amaral, 406, 
Centro, CEP: 61.600-135. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

GOENER PARTICIPAÇÕES S/A. CNPJ. 36.838.908/0001-16
Torna pública que requereu a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e 
Recursos Hídricos LICENÇAS PRÉVIA para (Instalação de Usina Fotovoltaica, localizada 
em Curralinho, Distrito de Jacaúnana, à margem direita do Ramal 208, da Estrada 
CE-04, que liga Aquiraz a Iguape, no Município de Aquiraz, à altura do Km 12, Estado 
do Ceará, conforme resolução  CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 11ª Região
ERRATA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS – ELEIÇÕES 2022
O Conselho Regional de Psicologia (CRP) da 11ª Região, por meio da Comis-
são Regional Eleitoral constituída na Assembleia-Geral Extraordinária realizada no dia 
25/02/2022, em conformidade com a Lei nº 5.766/71 e a Resolução CFP nº 005/2021, 
emitir ERRATA do Edital publicado em 04 de março de 2022.
ERRATA - DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 11ª REGIÃO

Serão providos os cargos de conselheira efetiva e suplente, sempre na forma de cha-
pas, com número de candidatas igual à quantidade de vagas disponíveis, para efetivas 
e suplentes.
O número de vagas a serem providas neste Conselho Regional de Psicologia é de 13 
EFETIVOS e 13 SUPLENTES, conforme Art. 5º da Resolução CFP n° 003/2007.
REGIMENTO ELEITORAL – RESOLUÇÃO CFP Nº 05/2021
...
Art. 9º - A inscrição das candidatas se dará em chapas, com tantos nomes para mem-
bros efetivos e suplentes quantas forem as vagas a serem preenchidas.
...
§ 4º Necessariamente as chapas terão, no mínimo, 20% (vinte por cento) de reserva 
de vagas para negras e indígenas, além de necessariamente, no mínimo, 10% (dez 
por cento) de reserva de vagas para pessoas trans, pessoas com deficiência ou povos 
tradicionais.
a) A análise dos requisitos do inciso anterior será realizada por meio de critérios a se-
rem estipulados por Comissão Nacional de Heteroidentificação ou Aferição, em primeira 
instância e recursal, que emitirá parecer para a decisão das Comissões Eleitorais, e 
será regulamentada via Instrução Normativa do Conselho Federal de Psicologia.
§ 5º Serão garantidos, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de reserva de vagas 
para mulheres na composição das chapas.
§ 6º Caso o cálculo do percentual indicado nos § 4º e § 5º deste artigo resulte em 
número decimal, a aproximação deverá ser feita para o número inteiro imediatamente 
superior.
A Comissão Regional Eleitoral receberá os pedidos de pré-inscrição das chapas até às 
17 horas do dia 10 de abril de 2022, durante a realização do Congresso Regional de 
Psicologia, no próprio local do evento. Antes do COREP, as pré-inscrições deverão ser 
entregues para a Comissão Regional Eleitoral, na sede do Conselho Regional de Psi-
cologia da 11ª Região, de segundas as sextas-feiras, no horário das 9h às 16h ou por 
e-mail: eleicoes2022@crp11.org.br. 

Fortaleza-CE, 15 de março de 2022.
Comissão Regional Eleitoral 

Conselho Regional de Psicologia 11ª Região

ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA COOPERATIVA 
DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS - COPMS. O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
MULTISERVIÇOS - COPMS,  inscrita sob o CNPJ sob o nº 29.414.272/0001-10, com NIRE de n° 8621601 
no uso das  atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, resolve alterar a data da assembleia, tendo 
em  vista o melhor dia para os cooperados, convoca os senhores associados, que nesta data somam se 
352 (Trezentos e cinquenta e dois) sócios cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais  para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 26 DE MARÇO DE  2022, que será realizada 
na sede da cooperativa, na rua tomas acioli, 1493, Dionísio Torres,  CEP: 60.135-206, Fortaleza/ce, sendo 
às 08:00 horas em primeira convocação, necessitando a  presença de 2/3 de seus associados, às 09:00 
horas, em segunda convocação, com presença de  metade mais um de seus sócios. E as 10:00 horas, 
em terceira e última convocação com a  presença de no mínimo 50 (cinquenta) sócios, para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas de Conselho de Administração 
acompanhado de  parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório 
da  gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas e parecer do  Conselho 
Fiscal; d) Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte. 2) Destinação  das sobras/perdas 
apuradas no exercício. 3) Eleição e pose dos componentes do conselho fiscal  período 2022. 4) Fixação dos 
honorários, gratificações e da cédula de presença para os  componentes do Conselho Fiscal. 5) Assuntos 
Gerais da assembleia de caráter não deliberativo. Fortaleza, 15 de março de 2022. PRESIDENTE DA COPMS 
- COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2022 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Diretor Presidente da Associação de Técnicos de Nível Superior da  Universidade Federal do Ceará Seção 
Sindical - ATENS/UFC S. Sind, no exercício de  suas atribuições regimentais, convoca os filiados da Entidade, 
ativos e aposentados,  para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de março de 
2022  (sexta-feira), às 13:00 h em primeira convocação e às 13:30 h em segunda  convocação, na 
forma do disposto no Regimento Interno da ATENS/UFC Seção  Sindical no art. 22, § 2°, art. 23, art. 25, § 
1°, I e art. 27. A Assembleia será realizada  por meio eletrônico (remotamente), nos termos do Art. 5º da Lei 
14.010 de 10 de junho  de 2020, através de link a ser enviado no e-mail de cada filiado: link da reunião:  
https://meet.google.com/pcn-duhk-qnr, com a seguinte PAUTA: 1) Informes; 2) Posicionamento da 
Atens/UFC S. Sind em relação à indicação de Greve  Unificada do Serviço Público Federal, como parte dos 
encaminhamentos da  Campanha de Recomposição Salarial de 2022; 3) As imposições da IN 54/2021 e 
as considerações da nossa Assessoria  Jurídica; 4) Outros assuntos de interesse geral dos filiados e da 
categoria. Somente terão direito a voz e voto os integrantes da categoria representada  pelo ATENS Sindicato 
Nacional, devidamente registrados no sindicato. As  deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes.  

Fortaleza-CE, 15 de março de 2022  
WILSON FRANKLIN JUNIOR 

Diretor Presidente da Atens/UFC S. Sind 
CPF 362.612.543-20  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA

O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores JEOVÁ COLARES JÚNIOR, FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO GOMES FILHO, LUIZ DE CASTRO GOMES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO LEITE E ESPÓLIO 
DE ASSIS CLAUDIO FERREIRA, através do presente EDITAL, que por esta Serventia está processando 
uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, promovida por HAPVIDA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98, com sede na Avenida 
Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo Administrativo nº 62529. 
O imóvel objeto deste processo é: Fazenda Umarizeiras, localizada no distrito de Sapupara, nesta cidade 
de Maranguape-CE, com área (Sistema Geodésico Local): 247,6168ha e perímetro (m):8.144,94m, com 
as demais características constantes no memorial descrito e planta de situação apresentados nessa 
Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, 
por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a 
solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como verdadeiros os fatos articulados no mesmo, 
presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível 
nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA
O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores ERONILDO PAULO FELIX, ESPÓLIO DE LUIZ FRANÇA FERREIRA BRAGA, 
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO GOMES OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LUIZ DE 
FRANÇA FERREIRA BRAGA E MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA TEODORIO, através do presente EDITAL, 
que por esta Serventia está processando uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, 
promovida por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-
98, com sede na Avenida Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo 
Administrativo nº 62530. O imóvel objeto deste processo é: Um imóvel de formato irregular, parte 
desmembrada do imóvel situado no lugar Cajazeiras, distrito de Jubaia, Maranguape-CE, com um área 
de 22.7595ha e perímetro de 2356.78m, com as características constantes no memorial descrito e planta 
de situação apresentados nessa Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este 
subscreve, devidamente fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 
publicação do presente edital, por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada. Não sendo impugnada a solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como 
verdadeiros os fatos articulados no mesmo, presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda 
a documentação encontra-se disponível nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA

 O Dr. HORÁCIO MARQUES NETO, 2º Tabelião Público-Oficial Privativo do Registro de Imóveis – Oficial 
Privativo do Registro de Títulos e Documentos – Oficial Privativo do Registro de Pessoas Jurídicas – Oficial 
do Protesto de Títulos da Comarca de Maranguape/Ceará, situado na Rua Cel. Antônio Botelho nº 34, FAZ 
SABER aos Senhores GONÇALO FERREIRA GASPAR, JERÔNIMO DE ABREU JUNIOR e CARLOS 
EUGÊNIO BOTELHO MONTEIRO, através do presente EDITAL, que por esta Serventia está processando 
uma solicitação de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, promovida por HAPVIDA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98, com sede na Avenida 
Heráclito Graça, nº 406, 2º Andar, Centro, em Fortaleza/CE, objeto do Processo Administrativo nº 62531. 
O imóvel objeto deste processo é: Um imóvel de formato irregular, parte desmembrada do imóvel situado 
no lugar Cajazeiras, distrito de Sapupara, Maranguape-CE, com um área de 17.3450ha e perímetro de 
2326.67m, com as características constantes no memorial descrito e planta de situação apresentados 
nessa Serventia; A impugnação do edital por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente 
fundamentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, 
por escrito, perante o oficial que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a 
solicitação, presumir-se-ão aceitos pelos confrontantes como verdadeiros os fatos articulados no mesmo, 
presumindo-se sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível 
nesta Serventia para análise dos confinantes ora notificado.

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE -3° 
OFÍCIO JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - Tabelião e Registrador. CAIO 
MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA - Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
AUTENTICAÇÕES, RECONH. DE FIRMAS, REG DE PESSOAS JURÍDICAS Travessa 
Pompilio Cruz, 257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / Fax: E-MAIL 
cartorioalmeidacan@hotmail.com. EDITAL DE INTIMAÇÃO. JÚLIO EDUARDO 
LIMA DE ALMEIDA, registrador imobiliário da comarca de Canindé, Estado do Ceará, 
em cumprimento ao disposto no Provimento 17/2017/CGJCE, Art. 770-F, parágrafo 5º., 
vem NOTIFICAR O Sr. FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA, estando em lugar incerto, 
não sabido ou inacessível nessa cidade e não estando nem no imóvel urbano de sua 
propriedade, RUA PRESIDENTE DUTRA, N°820, ALTO GUARAMIRANGA, CIDADE 
DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, para se manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o 
requerimento feito por FRANCISCO PINTO ALMEIDA, solicitando a comprovação da 
posse por meio do USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL-PROCESSO No. 135/2022, do 
imóvel situado na AVENIDA RAIMUNDO ALCOFORADO, S/N, ALTO 
GUARAMIRANGA, CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ. A falta de impugnação 
no prazo acima significará sua anuência. Canindé, Ceará, 16 de março de 2022.  
JÚLIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA -- Notário e Registrador Público

PREÁ LOTEAMENTO E POUSADA LTDA.
CNPJ/ME 07.125.287/0001-25

AVISO AOS SÓCIOS
Comunicamos que estarão à disposição dos Senhores Sócios da PREÁ LOTEAMENTO E POUSADA LTDA., a 
partir do dia 29 de março de 2022, na sede da sociedade localizada na Vila Preá, s/nº, Preá, no município de Cruz/
CE, CEP 62595-000, os documentos relativos às matérias a serem levadas à deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária de Sócios a ser convocada oportunamente, na forma da lei. Cruz/CE, 17 de março de 2022. Silmara 
Ambrósio da Fonseca Américo, administradora.

CARTÓRIO JEREISSATI
RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.23.53

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339175- Denis Cosmo Saraiva e Heloisa Sousa Santos;      
339176- Fernando Costa Rodrigues e Paula Victória Albuquerque de Abreu;    
339177- Caio Vittor Rocha Pegado de Queiroz e Maria Caroline Mendes de Lima;
339178- Booker T Moffett e Priscila Maria Brito de Almeida;       
339179- Clebio Mendes Chaves e Francisca Marcleide Sousa Matias;     
339180- Mateus Monte Araripe e Hayanne Narlla Neves; 
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 16 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A inflação acelerou em fevereiro para ricos, pobres e 
classe média no Brasil. Ou seja, nenhum desses grupos con-
seguiu escapar da pressão maior sobre os preços, segundo 
o Ipea. O estudo divide a população brasileira de acordo 
com seis faixas de renda domiciliar. Todas sentiram uma 
inflação maior em fevereiro. O destaque mensal veio do 
segmento de renda alta. Nele, a inflação acelerou de 0,34% 
para 1,07% entre janeiro e fevereiro. Foi a maior taxa da 
pesquisa no mês passado. O segmento de renda alta reúne 
famílias com rendimento mensal domiciliar superior a R$ 
17.764,49. São brasileiros que têm mais condições financei-
ras para enfrentar a carestia.

Conforme o Ipea, a inflação dos mais ricos foi puxada 
pelos avanços dos preços da área de educação no começo 
do ano letivo. Houve reajustes de 6,7% nas mensalidades es-
colares e de 3,9% nos cursos extracurriculares. Em feverei-
ro, a segunda maior inflação foi sentida na outra ponta da 
pesquisa: a dos mais pobres. Na passagem dos dois últimos 
meses, o índice de preços para as famílias de renda muito 
baixa acelerou de 0,63% para 1%. O grupo reúne brasileiros 
com rendimento domiciliar inferior a R$ 1.808,79 por mês. 
É o segmento que tende a sofrer mais com o avanço dos pre-
ços. Em fevereiro, a inflação da renda muito baixa foi puxada 
pela carestia de alimentação e bebidas. A despesa com comi-
da tem maior impacto no orçamento dos mais pobres.

Inflação pressiona mais em fevereiro

Recuo. O setor de serviços, maior empregador do país, recuou 0,1% em janeiro, se comparado a dezembro. O 
dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado fi-
nanceiro, que projetava avanço de 0,3%. A retração veio após ganho de 4,7% nos dois últimos meses de 2021.

A inflação por faixa de 
renda acelerou no Brasil em 
fevereiro, principalmente 
para as famílias de renda alta, 
cuja aceleração inflacionária 
no período passou 0,34% em 
janeiro para 1,07% no mês 
seguinte. O segmento que 
apresentou a menor taxa in-
flação no período foi o das 
famílias com renda média-
-baixa (0,93%). Os dados são 
do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) e fo-
ram divulgados nessa quarta-
-feira (16/03).

Ao longo do mês, as fa-
mílias de renda muito baixa 
apresentam a maior alta in-
flacionária (10,9%), resultado 
que persiste pouco superior 
à registrada pelas faixas de 
renda baixa e média-baixa, 
de 10,7% e 10,8%, respecti-
vamente, e acima da faixa de 
renda alta, de 9,7%.

Os dados evidenciam o au-
mento do grupo de alimentos 
e bebidas como o principal 
responsável pela pressão in-
flacionária das famílias de 
renda mais baixa, cuja ren-
da domiciliar é menor que 
R$ 1.808,79. A situação, de 
acordo com o Ipea, é expli-
cada em razão dos aumentos 
registrados nos cereais, fari-
náceos e panificados, como 
farinha de trigo (2,8%), pão 
(1,0%), macarrão (1,1%), bis-
coito (2,3%) e feijão (9,4%).

Ainda de acordo com o 
Ipea, o forte crescimento 
dos preços dos alimentos in 
natura, sobretudo da batata 

(23,5%), da cenoura (55,4%) 
e do repolho (25,7%), além 
do aumento do café (2,5%) 
e leite (1%), ajudam a expli-
car esta contribuição altista 
para a inflação das famílias 
de menor renda. Já a pres-
são inflacionária para as 
famílias de renda mais alta 
veio dos reajustes de 6,7% 
das mensalidades escolares 
e de 3,9% dos cursos extra-
curriculares que fizeram do 
grupo educação o maior foco 
inflacionário em fevereiro.

Renda alta
Para as famílias de ren-

da domiciliar superior a R$ 
17.764,49, os reajustes de 
3,8% do transporte esco-
lar, de 2,2% do transporte 

por aplicativo e de 1,5% dos 
pacotes turísticos também 
representaram pontos que 
evidenciam o aumento. En-
tretanto, os efeitos desses au-
mentos foram sentidos com 
menos pressão por conta da 
queda de preços dos planos 
de saúde (0,69%), das passa-
gens aéreas (5%), do etanol 
(5%) e da gasolina (0,47%).

“Embora as principais al-
tas estejam concentradas nos 
grupos alimentação e educa-
ção, houve um aumento de 
preços mais generalizado 
em fevereiro, tendo em vista 
que todos os grupos exerce-
ram uma pressão altista em 
todos os segmentos de ren-
da”, disse Maria Andréia Pa-
rente, pesquisadora do Ipea.

No mesmo período de 
2021, com exceção das faixas 
de renda média e média alta, 
que registraram estabilidade, 
as outras classes apresenta-
ram aceleração da inflação 
em 2022, que foi ainda mais 
expressiva para as famílias de 
renda muito baixa, cuja taxa 
observada este ano avançou 
0,33 pontos percentuais em 
relação a fevereiro de 2021. 
As altas dos alimentos em 
domicílio, principalmen-
te os reajustes de 8,6% das 
carnes, de 19,6% das aves e 
ovos, de 43,8% do açúcar e 
de 61,2% do café, também 
provocaram impactos signi-
ficativos sobre a inflação no 
período, sobretudo para as 
camadas de renda mais baixa.

FOTO FOLHAPRESS

 A cenoura, com 55,4%, e o repolho, com 25,7%, são exemplos de alimentos in natura que registraram maior alta dos preços

Conformismo
O vice-presidente, Ha-

milton Mourão, afirmou 
que o preço dos combus-
tíveis deve recuar, mas 
não a patamares de anos 
anteriores, e que o litro 
da gasolina deve voltar ao 
nível de R$ 6. De concreto, 
depois do mega-aumento 
da Petrobras, o Congresso 
e o Governo reagiram – 
mirando eleições, claro. 
Nova lei zera as alíquotas 
do Pis/Cofins do diesel, 
biodiesel, gás de cozinha e 
querosene de aviação – ex-
ceto para gasolina. A nova 
lei também determina que 
Estados adotem alíquota 
única de ICMS.

Inadimplência
Uma em cada três 

famílias brasileiras possui 
dívidas em atraso, e a alta 
da inflação é apontada 
como o principal fator para 
que essas despesas não 
sejam pagas em dia, se-
gundo sondagem especial 
realizada pelo FGV Ibre. O 
levantamento aponta que a 
inadimplência chega a 58% 
nas famílias com renda 
de até R$ 2.100 e cai para 
10% naquelas com ganhos 
acima de R$ 9,6 mil. Na 
faixa de renda mais baixa, 
a dificuldade de conseguir 
emprego é apontada como 
principal fator que leva à 
inadimplência.

Serviços sobem
Em janeiro de 2022, o 

setor de serviços no Ceará 
variou 0,6% frente a de-
zembro do ano passado, na 
série com ajuste sazonal, 
após dois meses consecu-
tivos de queda, segundo o 
IBGE. Na série sem ajuste 
sazonal, no confronto com 
janeiro de 2021, o volume 
de serviços avançou 15,7%, 
a 10ª taxa positiva con-
secutiva. No acumulado 
dos últimos 12 meses, 
a variação foi de 13,1%, 
superando em 2,6 pontos 
percentuais a taxa de de-
zembro (13,1%) e mantendo 
a trajetória ascendente des-
de agosto de 2021.

Turismo acompanha
Ainda de acordo com 

a Pesquisa Mensal de 
Serviços, do IBGE, em 
janeiro de 2022, o índice 
de atividades turísticas no 
Ceará subiu 0,9% frente 
ao mês imediatamente 
anterior, superando em 
4,4 pontos percentuais a 
taxa de dezembro (-3,5%). 
Na comparação janeiro 
de 2022 / janeiro de 2021, 
o índice de volume de 
atividades turísticas teve 
alta de 18,1%, a décima 
taxa positiva seguida. E no 
acumulado dos últimos 12 
meses, o agregado especial 
de atividades turísticas 
apresentou alta de 27,7%.

Energia: Pronto(a) para pagar mais caro?  
A Aneel decidiu, na terça-feira (15), que as distribui-
doras de energia vão receber um novo emprésti-
mo para cobrir os custos da crise energética de 
2021. O socorro ao setor, de R$ 10,5 bilhões, será 
dividido em duas partes, e a conta vai direto para o 
consumidor, claro, com a tarifa de luz mais cara a 
partir de 2023. A medida acontece após uma medi-
da provisória (MP) assinada por Bolsonaro no fim 
do ano passado. Cabia à agência regulamentar o 
empréstimo, definindo valores, condições e prazos. 
Pelo visto, inflação é a meta do Governo. Tá ok?

Bolsonaro: Petrobras “poderia ser privatizada hoje”
Bolsonaro afirmou que a 
Petrobras "não colabora 
com nada" e que, por ele, 
a empresa estatal "poderia 
ser privatizada hoje". 
Depois de tudo o que foi 
exposto na estatal, antes e 
depois de seu Governo, e 
sua declarada incapaci-
dade de mudar algo na 

empresa – que, há muito, já é controlada, na prática, pelos 
donos estrangeiros –, privatizar ou não significa nada, a 
não ser para mais um escândalo do destino do dinheiro 
de sua venda. O Brasil é marionete do capital estrangeiro.

Inflação aumenta e pressiona todas 
as faixas de renda em fevereiro
O aumento dos preços de alimentos como batata, cenoura, repolho,
café e leite ajudam a explicar a inflação das famílias de menor renda

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jar-
dim de Queiroz, Secretária, torna público o extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrô-
nico nº 00.007/2021-PE: nº 00.007/2021-03SME - Valor global: R$ 577.681,45; nº 00.007/2021-
04SME - Valor global: R$63.145,50 - Contratada: MIXTURI Comercio e Serviços EIRELI, através 
de sua representante legal, a Sra. Adriele Augusto da Silveira Vidal. Objeto: Aquisição de mate-
riais de construção, hidráulico e elétricos. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data das assinatu-
ras dos contratos: 03/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Prosseguimento de Licitação Pregão Eletrônico 
Nº 13.02.01.01.22 - PE. O Pregoeiro, torna público que a partir das 10h do dia 22/03/2022, no 
endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público”, estará con-
tinuando a licitação cujo objeto: Aquisição de veículo tipo furgão, adaptado para transporte de 
vacina e vacinação itinerante, conforme Portaria Nº 2.627, de 27/11/2014, com o objetivo de 
fomentar e aprimorar as condições de funcionamento da rede de frios do município, de interesse 
da Secretaria Municipal da Saúde. Maiores Informações: na sede da Comissão de Licitação com 
endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 – CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce, no horário 
de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes.e www.bll.org.br. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.02.23.006-SRP-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto:  Registro de preços visando fu-
turas e eventuais aquisições de material médico hospitalar e medicamentos para atender as 
necessidades da secretaria de saúde do município, que do dia 17/03/2022 a 30/03/2022 até às 
08h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilita-
ção referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 30/03/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 30/03/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.
ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário de 08h 
às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 31/03/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 13.03.14.01.22 - PE, cujo objeto: Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes visando a estruturação dos estabelecimentos de saúde, conforme Portaria 
nº 1.945, de 03/08/2020, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, tudo conforme especi-
ficações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na 
íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no ende-
reço citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de abertura dos envelopes de proposta da Tomada de 
Preços nº 04.001/2022-TP. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 
funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento da 
fase de habilitação do Processo Licitatório, cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados de planejamento, organização e realização de processo seletivo de provas 
para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de nível superior, nível médio e 
de nível fundamental da prefeitura, bem como o processo seletivo para o preenchimento dos cargos 
de agente comunitário de saúde e de agente de combate as endemias. A abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, fica marcada para o dia 23/03/2022 às 09h. Para obter informa-
ções detalhadas no setor da comissão permanente de licitação, em dias de expediente normal, com 
endereço na Trav. José Jorge Matias, s/n, Campo Velho, Quixadá/Ce. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Educação; 
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Trabalho e Assistência 
Social. Contratada: A. Soares Barreto Combustíveis. Educação, Valor Global de R$ 3.827.850,00 
(três milhões oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e cinqüenta reais). Infraestrutura e Desen-
volvimento Econômico: Valor Global de R$ 3.273.840,00 (três milhões duzentos e setenta e três 
reais oitocentos e quarenta reais). Trabalho e Assistência Social: Valor Global de R$ 733.410,00 
(setecentos e trinta e três mil quatrocentos e dez reais). Objeto: Registro de preços para futuras 
aquisições de combustíveis e outros derivados de petróleo destinado a atender as necessidades 
da Unidades Administrativas do município, conforme especificações em anexo. Procedimento Li-
citatório: Pregão Presencial Nº 2022.01.25.001-GM. Vigência dos Contratos: da data da assinatu-
ra do contrato a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: EDUCAÇÃO: 18.18.12.361.1201.2.019 e 
07.07.12.122.0402.2.017. Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico: 11.11.04.122.0402.2.038. 
Trabalho e Assistência Social: 08.08.08.244.0807.2.082. Elemento de Despesa: 33.90.30.00. Assi-
na pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas das Secretarias. Assina 
pela Contratada: Meliane Ferreira Leandro. Data da Assinatura: 08/02/2022.

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE 
JAGUARIBE - AVISO DE LICITAÇÃO –N° 2022031401-PP. O Pregoeiro do SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, torna público para conhecimento dos 
interessados que, no próximo dia 30 de MARÇO de 2022 às 08:00 hs, na Sede da Comissão 
de Licitação, localizada na Rua Sete de Setembro, 440 – Centro – Jaguaribe/CE, estará 
realizando Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo critério de julgamento 
é MENOR PREÇO POR ITEM, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPAPE PEQUENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE, o qual 
encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 07:00hs às 13:00hs. Jaguaribe 
– CE, 16 de MARÇO de 2022. Francisco Elidenes da Silva - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O município 
de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0012202.2022. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA USO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DE URUOCA-CE.  Abertura da sessão pública virtual será dia 29 de 
março de 2022, às 10h30min (Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br Informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação 
- O município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão 
Eletrônico N° 0010902.2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E 
PROTETORES DE ARO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública 
virtual será dia 30 de março de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através do 
site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
11ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Processo nº 0204272-42.2022.8.06.0001
Usucapião Usucapião Ordinária Construtora Etevaldo

Nogueira Ltda Espólio de Vicente de Paula Feitosa e outro

FAZ SABER EDITAL DE
CITAÇÃO Construtora Etevaldo Nogueira
Ltda

ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA FEITOSA

EDITAL

Ao Oeste (frente)

Ao Norte (lado direito)

Ao Leste (fundo)

Ao Sul (lado esquerdo)

CUMPRA-SE.
Danielle EstevamAlbuquerque - Juíza de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
- Requerido: - Terceiro: TERCEIROS

EVENTUAIS INTERESSADOS - Valor da Causa: R$ 160.000,00
A Dra. Danielle Estevam Albuquerque, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível (SEJUD 1º

Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.453.127/0001-30, com sede naAv. Dom
Luiz, nº 807, 4º Andar, Aldeota, Fortaleza - CE, por seu representante legal, foi proposta uma Ação de
Usucapião Ordinária, em face do , CPF 00385786387,
com endereço à Rua Juazeiro do Norte, 181, Apto. 201, Meireles, CEP 60165-110, Fortaleza - CE. Por
isso foi expedido o presente , com o objetivo de que lhes seja declarado o domínio do seguinte
imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no registro de imóvel competente: "Memorial
descritivo de um terreno com formato retangular, urbano, situado na Comarca de Fortaleza Ceará,
lado ímpar do logradouro, localizado na Avenida Desembargador Moreira Nº 155 (cento e cinquenta e
cinco), Bairro Meireles, domínio útil do terreno foreiro a Isaías Frota Cavalcante, com os seguintes
limites e confrontações: Coordenadas UTM DATUMSIRGAS 2000, , partindo do
Ponto P-0 ao Ponto P-1, em linha reta no sentido Sul/Norte, com um ângulo interno de 90º00'00",
Coordenadas E(X) 556.003,802mN(Y) 9.587.901,457m, medindo 11,00m (onze metros), limitando-se
com a Avenida Desembargador Moreira, , partindo do Ponto P-1 ao Ponto P-2,
em linha reta no sentido Oeste/Leste, com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas
E(X)556.007,152m N(Y) 9.587.911,935m, medindo 37,30m (trinta e sete metros e trinta centímetros),
tendo com confinante o imóvel nº 135 (cento e trinta e cinco), com frente para a Avenida
Desembargador Moreira, propriedade da Construtora Etevaldo Nogueira Ltda., ,
partindo do Ponto P-2 ao Ponto P-3, em linha reta no sentido Norte/Sul, comum ângulo interno de
90º00'00", Coordenadas E(X) 556.042,680m N(Y) 9.587.900,577m, medindo 11,00m (onze metros),
tendo com confinante o imóvel nº 967 (novecentos e sessenta e sete), com frente para a Rua Silva
Jathay, propriedade da Construtora Etevaldo Nogueira Ltda, , fechando a
poligonal partindo do Ponto P-3 ao Ponto P-0, em linha reta no sentido Leste/Oeste, com um ângulo
interno de 90º00'00", Coordenadas E(X)556.039,331m N(Y) 9.587.890,099m, medindo 37,30m (trinta
e sete metros e trinta centímetros), tendo com confinante o imóvel nº 175 (cento e setenta e cinco), com
frente para a Avenida Desembargador Moreira, propriedade de Ilval Barbosa Braga, matrícula 39.494
do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona. Perfazendo uma área total de 410,30m² (quatrocentos e
dez metros quadrados e vinte e trinta centímetros quadrados), medindo 191,23m² (cento e noventa e
um metros quadrados e vinte e três centímetros quadrados), de área construída e medindo 96,60m
(noventa e seis metros e sessenta centímetros) de perímetro. "Aos eventuais interessados e seus
cônjuges, os que casados forem, para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do decurso
do prazo da circulação deste edital, que é de 30 (trinta) dias, contestarem a presente ação, sob pena de
não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte
autora (art.344, do CPC). E em observância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do CPC, foi expedido o
presente, que vai devidamente assinado. Fortaleza/CE., em 10 de fevereiro de 2022.

PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO 
NORDESTE S/A. – PETROLUSA

CNPJ (M.F.) – 07.275.159/0001-68
CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS PARA A.G.O

Ficam os Srs. Acionistas desta Companhia de Capital Aberto registrada no CNPJ 07.275.159/0001-
68, NIRE 23300009312 convocados para participarem, às 8:00 (oito) horas, do dia 29 de Abril de 
2022, em sua sede social  localizada à Rua Amâncio Filomeno, 199 – Cais do Porto, CEP 60.180-
320 nesta capital, de Assembleia Geral Ordinária, para decidir sobre o seguinte: a) Examinar, discutir 
e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2021 inclusive Relatório 
do Conselho de Administração e Parecer dos Auditores independentes e b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade, aproveitando para informar que estão à disposição dos acionistas, na sede 
da companhia à Rua Amâncio Filomeno, 199 - Cais do Porto, CEP 60.180-320 nesta capital, os 
documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, ou seja: a) Relatório da Administração; b) 
cópia das Demonstrações Financeiras e c) Parecer dos Auditores Independentes. 

Fortaleza (CE), 10 de março de 2022. 
MARCELO SANFORD DE BARROS FILHO - Presidente do Conselho de Administração.
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Contratação. O Inter acertou a contratação de Alexandre Alemão, atacante de 23 anos, do 
Avaí, que disputou o Gauchão deste ano emprestado ao Novo Hamburgo. O jogador é aguardado 
nesta quinta-feira (17) em Porto Alegre para realização de exames e assinatura de contrato.ESPORTES

FOTO DIVULGAÇÃO/CORINTHIANS 

Miguel Junior / Alan neto       
Meu amigo Miguel Júnior já voltou às aqtividades no 

Trem Bala este vitorioso programa da Tv e do rádio. Sobre o 
Miguel, tudo que o Alan Neto disse quando do seu retorno 
eu assino embaixo. Está aí um profissional do maior respeito.

Errei
O aniversário no Náutico é 9 de junho e não julho. Mu-

lher entrou de graça no jogo que levou o Fortaleza a final 
do campeonato, e não como saiu no caso livrou.

Rafael Teixeira         
Muito preparado Rafael Teixeira. Ele é advogado e pro-

fessor de Direito e tem mostrado muito equilíbrio no que 
falae no que escreve sobre este processo de manipulação 
de resultados que envolve o nosso futebol profissional.

Shopping Benfica
A família tricolor compareceu na segunda feira pas-

sada ao Shopping Benfica para prestigiar o lançamento 
do almanaque que resgata toda a história do clube da 
garotada desde 1918. Trata-se de um notável trabalho e 
de muito competência de dois amigos do clube e que está 
sendo promovido pela mídia local. E não poderei ter sido 
melhor o local do acontecimento pois o Shopping Benfica 
é uma obra fantástica e avançada do jovem e vitoriosdo 
empresário João Soares Neto, que para quem não sabe é 
filho de um ex-presidente do Leão, Francisco Bezerra de 
Oliveira, o "Velhinho" como era conhecido.

O atletismo convoca
Vai haver eleição para a Federação Cearense de 

Atletismo. O pleito será no próximo dia 20. O edital de 
convocação leva a assinatura do atual presidente Jerry 
Wilton Barbosa Gadelha.

AMANDINHA Sua estrela começou a brilhar em 1910, ela 
ainda sub-20. Foi para o sul do país e esteve em Lages Sta Cata-
rina. Foi para Roraima e deixou aqui muitos amigos que adimi-
ram seu talento de grande atleta entre os quais eu estou.

Centroavante que estava livre no mercado  assinou com o clube do Parque São Jorge  até o fim da temporada de 2023

Medalha da Abolição

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O governador Camilo Santana não esqueceu o 
esporte e na concessão da Medalha da Abolição frente 
homenagem a uma cearense que já foi apontada como 
a melhor do mundo. Ela teve início em sua carreira no 
Colégio Capital e depois passou para o Sumov. Aman-
dinha é o seu nome hoje atuando na Espanha e que 
deverá vir ao Ceará para receber a comenda que é a 
maior honraria do estado.

MODA INFANTIL Os empresários da infantil Juarez 
Elias e Angelina Ávila reinaugurar no mercado Central com 
novo designer sua loja Agel Baby de 0 a 2 anos com sussesso.

SOCIAL 
Duas figuras da 
minha maior 
estima estão 
hoje na coluna, 
no caso Hosana 
e Agnaldo.

Mais informações de Silvio Carlos: 
e-mail: promoviltda@yahoo.com.br

Eulino 

E
u soube através da excelente coluna que 
o Flávio Torres aqui escreve, que foi emo-
cionanete a missa de 7º dia pelo passa-
mento de Eulino Oliveira. Os netos e os fi-

lhos exaltaram a grandeza do admirável homem 
e foram entoados o hino do Ceará e a Ave Maria 
com o acompanhamento do pianista Eduardo 
Sousa. É bom lembrar que recentemente promo-
vi torneio cujos vencedores receberam taças e 
medalhas com o nome deste notável alvinegro. 
Em tempo: Adriane Monteiro emocionou a todos 
cantando Ave Maria e o hino alvinegro.

O Corinthians anunciou 
nesta quarta-feira (16) a con-
tratação do atacante Júnior 
Moraes até o fim da tempo-
rada de 2023. O jogador es-
tava no Shakhtar Donetsk, da 
Ucrânia, e teve seu contrato 
suspenso por conta da guer-
ra no país do leste europeu. 
Por conta disso, ficou livre no 
mercado da bola e despertou 
o interesse do clube do Par-
que São Jorge. O centroavan-
te chega para disputar posi-
ção com Jô, o único nome da 
posição no elenco.

Para selar o negócio, o Co-
rinthians não precisou gas-
tar um centavo sequer com 
a transferência. O clube se 
beneficiou da suspensão do 
contrato de Júnior Moraes 
com o Shakhtar até o fim de 
junho deste ano. Após esta 
data, o atleta ficaria livre para 
decidir seu futuro, o que deu 
segurança ao Corinthians 
para assinar um vínculo váli-
do por quase dois anos com 
um salário na casa de R$ 550 
mil mensais.

Brasileiro naturalizado 
ucraniano, o centroavante 
tem o aval do técnico portu-
guês Vítor Pereira para atuar 
no Corinthians. A comissão 
técnica havia pedido um 
jogador com características 
ofensivas à diretoria, que 
prontamente foi ao merca-
do da bola e se acertou com 
Júnior Moraes - que havia 
utilizado as instalações do 
CT Joaquim Grava no ano 
passado para se recuperar de 
uma cirurgia de reconstru-

ção do ligamento no joelho 
direito.

Com a chegada de Jú-
nior Moraes, o Corinthians 
chegou a cinco reforços 
contratados para esta tem-
porada (o goleiro Ivan, o 
zagueiro Robson Bambu, o 
meio-campista Paulinho, o 
polivalente defensor Bruno 
Melo e agora Júnior Mo-
raes). O novo centroavante 
do Timão tem a missão de 
ajudar a equipe na disputa 
do Campeonato Paulista - 
pode ser inscrito para a fase 
mata-mata -, Copa do Bra-
sil, Campeonato Brasileiro e 
Copa Libertadores. O joga-
dor vinha mantendo a rotina 
de treinos em Santos. Dessa 
forma, não deve precisar de 

um longo período de prepa-
ração para estrear.

O novo camisa 9 do Alvi-
negro do Parque São Jorge 
foi revelado nas categorias 
de base do Santos e soma 
passagens por Ponte Preta, 
Santo André, Gloria Bistrita 
(Romênia), Metalurgh Do-
netsk (Ucrânia), CSKA Sofia 
(Bulgária), Dínamo de Kiev 
(Ucrânia), Tianjin Tianhai 
(China) e Shakhtar Donetsk 
(Ucrânia).

Mesmo com o acerto com 
o camisa 9, a diretoria do Co-
rinthians segue em busca de 
um centroavante que traga 
impacto midiático ao clube e 
com uma carreira consolida-
da no futebol internacional. 
No primeiro bimestre do ano, 

o presidente Duilio Monteiro 
Alves chegou a demonstrar 
interesse nos uruguaios Ca-
vani e Suárez, e negociou 
com o ex-atleticano Diego 
Costa, porém não chegou a 
um consenso com o brasilei-
ro e encerrou as conversas.

O Corinthians começou 
a temporada apenas com o 
experiente Jô como centroa-
vante de ofício. Por isso, em 
alguns jogos, Róger Guedes 
teve de se virar atuando 
como homem de referên-
cia no ataque. O português 
deu o aval para a diretoria 
fechar a contratação e vê 
em Júnior Moraes a possi-
bilidade de melhorar o jogo 
coletivo da equipe e utilizar 
novos esquemas táticos.

Corinthians anuncia contratação 
do atacante Júnior Moraes 
A contratação do atleta que atuava no  Shakhtar Donetsk, da Ucrânia,
se deu em decorrência da atual guerra do país europeu contra a Rússia

A MINERAÇÃO AGRESTE LTDA-EPP Torna público que RECEBEU à Superin-
tendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 
74/2022 - DICOP, para a extração de Rochas Ornamentais (Granito), Processo 
ANM 800.472/1993, localizada em Boqueirão nas localidades de Contendas, Dis-
trito de Mumbaba, no município de Massapê/CE, com validade de 10/03/2022 até 
09/03/2027. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A MINERAÇÃO ATLÂNTICA LTDA Torna público que REQUEREU à Superintendên-
cia Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para extração 
de Quartzo com Fins Ornamentais, Processo ANM Nº 800.044/2019, situada na lo-
calidade de CACIMBA DE BAIXO, S/N, Zona Rural, no município de Santa Quitéria, 
no estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

HOTEL LA SIESTA LTDA
Torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMAM, a 
Licença de Instalação, referente a construção de um Hotel, localizado no Loteamento 
Pontal do Maceió, Lotes 18, 19, 20, 38, 39 e 40 da Quadra 15, Bairro Pontal do Maceió, 
no município de Fortim, Ceará, CEP 62.815-000. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

HOTEL LA SIESTA LTDA
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMAM, a 
Licença Prévia nº 95/2021 - SEMMAM, com validade até 23/02/2024, referente a ati-
vidade de Hotelaria, localizada no Loteamento Pontal do Maceió, Lotes 18, 19, 20, 38, 
39 e 40 da Quadra 15, Bairro Pontal do Maceió, no município de Fortim, Ceará, CEP 
62.815-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e 
instruções de licenciamento da SEMMAM.

O sindiguardas, inscrito sob o CNPJ sob n° 10.969.351/0001-69, registro sindical no Ministério 
do Trabalho e Emprego - MTE sob n.º 46205.011231/2009-90, através de seu presidente Sr. Jamal 
Forte Carvalho, COnVOCa os associados quites e em condições de votar, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, no dia 26 de março de 2022, em PriMEira COnVOCaÇÃO, às 
08(oito) horas, e em sEgunda COnVOCaÇÃO às 09 (nove) horas, na sede da entidade, na 
Rua Helvecio Montes, 695, Vila União, Fortaleza, Ceará, nesta capital, quando se deliberará sobre a 
seguinte ordem do dia: 1) Prestação de Contas do exercício de 2021; 2) previsão orçamentaria para o 
ano de 2022. Fortaleza, 15/03/2022. JaMaL FOrTE CarVaLHO - Presidente

A.P.O. MOREIRA GAMBIRAGI
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recursos Hídri-
cos - SEAMP a  Renovação de Licença de Operação para comércio varejista de produtos alimentícios em 
geral, localizado na Rua 05, S/N, Loteamento Portal da Praia, Portal da Praia, Tapera, no município de 
Aquiraz/CE, CEP: 61.700-000, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

FLÁVIO CARNEIRO FILHO - 673.158.363-49
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Maranguape a Licença Am-
biental por Adesão e Compromisso - LAC para o empreendimento de Bovinocultura na propriedade 
denominada São Bento localizada na Zona Rural do município de Maranguape/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo de Maranguape.

MANUEL MESSIAS PAULINO CORNELIO
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SE-
MATUR a Licença Ambiental Única para desmembramento de terreno, em 
Tianguá, no Sítio Frecheiras de Cima, S/N, Zona Rural. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da SEMATUR.

CERÂMICA PIRINEUS LTDA-ME
Torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente do município de 
Itapipoca - IMMI a Renovação da Licença Operação para Extração de argila 
e areia no município de Itapipoca, na Localidade Fazenda Sororô, s/n, Zona 
Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento do IMMI.

CARTÓRIO JAIME ARARIPE
Av. Mister Hull, 4965, Antônio Bezerra - Fone: 32353301

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75661 - FRANCISCO IVAN RAMOS DOS SANTOS e CLAUDIA MARIA DE 
OLIVEIRA LUNA; Edital n° 75662 - ANTONIO EDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA 
e IVÂNIA DA COSTA; Edital n° 75663 - JOSÉ ANDRADE DE MENEZES JUNIOR 
e RAYSSA DE SOUSA SILVA; Edital n° 75664 - ARTHUR PAIVA DE ARAÚJO e 
SUELLEN SUSY NASCIMENTO DE MELO; Edital n° 75665 - CESAR AUGUSTO 
UCHÔA BATISTA FILHO e GEOVANNA MESQUITA DE ALMEIDA; Edital n° 75666 
- RICARDO DE JESUS BATISTA e AVANY RAFAEL BARRETO; Edital n° 75667 
- FRANCISCO VITOR DE ALMEIDA VIEIRA e KARINA CARLA DA SILVA SOU-
SA; Edital n° 75668 - INÁCIO BRUNO DE SOUSA SILVA e RAINARA DA SILVA 
AZEVEDO; Edital n° 75669 - DAVID DA SILVA ALVES e GISELE MARIA MORAIS 
RIBEIRO; Edital n° 75670 - AYLA MARIA DE SÁ e MARIA ANTONIA DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 16/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 17/03/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 3226-8330

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS 

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30673 JESIEL CRUZ DA SILVA E RAIMUNDA TAMIRES DA SILVA GUEDES
N°30676 LUCAS AGUIAR ARAÚJO E BRUNA RAFAELA CASTRO SILVA
N°30677 JOSELITO FREIRE RIPARDO E MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

15 DE MARÇO DE 2021 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO, 3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30637 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO RODRIGUES FARIAS e TAYSSA NIEVES CAPELO TAVARES;
Edital n° 30638 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HERMESSON LUCAS SOUSA DO NASCIMENTO e LARA MOURA DA SILVA;
Edital n° 30639 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME LEITE SOARES e SARA KÉDNA SOUSA DE CASTRO;
Edital n° 30640 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DENIS DOMINGUES CASTELO BRANCO MOURÃO e ELAINE SAMPAIO FERNANDES;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18220 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LINDOMÁR ALVES GOUVEIA e MAYARA DE SOUZA DA SILVA;
Edital n° 18221 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATANAEL SOUZA DO NASCIMENTO e MISSIANE MARIA DOS SANTOS;
Edital n° 18222 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KAIRO ADRIANO DE SOUSA AGUIAR e JANINE DE SOUSA MARTINS;
Edital n° 18223 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEMUEL MACHADO DO NASCIMENTO e ANA BEATRIZ AGUIAR DE JESUS;
Edital n° 18224 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL DA SILVA SOUZA e CLEVIANE SOUSA ROCHA;
Edital n° 18225 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FLÁVIO CARDOSO FERREIRA e CAMILA ALMADA NUNES;
Edital n° 18226 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS FILIPE CORDEIRO D’AVILA e ANNA SHELIDA DE SOUSA TEIXEIRA;
Edital n° 18227 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO MÁRCIO SOUZA DOS SANTOS e PATRÍCIA MONTEIRO BARROS;
Edital n° 18228 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMICK JÚNIOR SILVA PEREIRA e CIBELE AGUIAR INOCÊNCIO;
Edital n° 18229 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA e ALYNE MARIA PARAÊNCIO DE SOUZA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 16/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27435 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI ARRUDA NAVARRO ALBUQUERQUE e MARILIA FONTELES DIAS;
Edital n° 27436 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALBER GUERREIRO DE HOLANDA e MARIA DO SOCORRO CORREIA LIMA;
Edital n° 27437 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JUNIOR EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR e JULIANA CAMPOS DO VALE.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 16 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular



Hoje, quinta-feira, 17, 
o sociólogo e vice-prefeito 
de Fortaleza, Élcio Batista, 
lançará o livro “Para Pen-
sar”, às 18h, na livraria Co-
ração Selvagem, na Praia 
de Iracema. A obra reúne 
pequenos textos e traz re-
flexões sobre o dia a dia 
no século XXI. O principal 
objetivo é ser um caderno 
de ideias que proponha a 
superação das desigualda-
des sociais e promova um 
estilo de vida mais equili-
brado em comunhão com 
a natureza. “É um livro 
que trata, discute e levanta 
um conjunto de questões 
relacionadas com o início 
do século XXI, com o ser 
humano e sua capacidade 
de construir lugares neste 
mundo e seu desejo incan-
sável de desbravar outros 
universos”, explica o autor.

Élcio Batista acrescenta 
ainda, que a obra pretende 
abrir uma discussão sobre 
conflitos internos, violência 
e outros diversos temas. De 
acordo com ele, a principal 
inspiração para a criação 
do livro foram os aconteci-
mentos do mundo. “Tudo 
que acontece à minha vol-
ta, seja na minha cidade, no 
meu estado, no nosso país 
ou no mundo me inspira. O 
mundo nos permite refletir 
a cada instante em que os 
acontecimentos nos provo-
cam reações, sentimentos, 

reflexões políticas, ideoló-
gicas e econômicas. Com-
preender as relações entre 
as pessoas é o meu principal 
objeto de estudo”, pontua.

O vice-prefeito acredita 
que “Para Pensar” é uma boa 
opção de leitura para todas 
as pessoas que estão inco-
modadas com os problemas 
sociais e humanos de forma 
geral. “O lançamento será 
um momento de discussão, 
de debate e também de inte-
ração. É um momento para 
aproximar as pessoas da 
obra, mas também de apro-
ximar a obra das pessoas e 
as pessoas entre si”, afirma.

Temas como a onda das 
fake news, a educação e as 
cidades inteligentes, tam-
bém serão discutidos no 
livro. Para a socióloga e 
professora da UFC, Irlys 
Barreira, responsável pela 
apresentação da obra, “Para 
Pensar” é uma espécie de 
acervo de crônicas breves, 
com testemunhos críticos 
de uma época específica e 
um “exercício de imagina-
ção sociológica”.

Advindos das “inquieta-
ções de uma alma incons-
tante”, segundo o autor, os 
textos foram escritos entre 
2014 e 2016 e contam com 
as ilustrações do uruguaio 
Gervasio Troche. “Este livro 
não é mais somente meu, 
mas uma experiência com-
partilhada de duas pessoas, 

de duas linguagens”, declara 
Élcio Batista.

O livro estará disponível 
na livraria Coração Selva-
gem a partir de hoje por R$ 
50,00 e também para com-
pra pela Amazon, custando 
R$ 26,50 na versão impressa 
e 18,50 na versão digital. É 
válido ressaltar que toda a 
renda arrecadada será doa-
da para o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, que é gerido 
pela Fundação da Criança 
e da Família Cidadã (FUN-
CI). “Os jovens são uma 
causa muito importante. Do 
ponto de vista da cidadania, 
as novas gerações carre-
gam consigo a esperança da 
construção do futuro. Do 
ponto de vista da política, 
elas simbolizam a possibili-
dade de construir uma nova 
sociedade sob bases mais 
justas, inclusivas e capazes 
de tornar as pessoas mais 
felizes”, explica o autor.

Por Yasmim Rodrigues
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Um pouco de muita gente
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GERAL
Até o dia 1º de abril, a Unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico estará aten-
dendo moradores do Passaré. O objetivo é ampliar as ações de empreendedorismo sustentável e facilitar 
o acesso aos serviços do Sine Municipal. A unidade está estacionada próxima a Areninha Passaré.

1Assessoria da pre-
feitura apressou-se 

em corrigir: nunca faltou 
banana para a criançada 
da escola infantil Harol-
do Jorge Vieira. Apenas 
um pequeno atraso já 
corrigido. Parabéns ao 
prefeito Sarto e asses-
soria.

20ficializaram casamen-
to Jonas Filho e a bela 

Marina Medeiros Galeno. 
A lua-de-mel está sendo 
na bucólica praia de Ica-
raizinho da Amontoada.

3A coluna se associa à 
dor dos familiares de 

Cláutenes Marinho, dona 
de extraordinaria voz e 
irmã do saudoso advo-
gado Clayton Marinho e 
de Valternan Miranda, 
cujo currículo de fun-
cionário do Bradesco 
(ex-Bec) foi imaculado.

4Médico urologista 
Rommel Regadas diz 

que está atendendo no 
seu consultório e partici-
pando de vários congres-
sos, daí sua  ausência.

5Aniversaria sábado 
o dr Hyder Carneiro, 

referencial da oftalmolo-
gia brasileira. Parabéns.

6Que mares bravios e 
violentos levaram e não 

trouxeram de volta Dayana 
Machado a nossa Camila 
Pitanga?

NUMERADAS

  
Lançamento do livro “Para 
Pensar”. Data: 17 de mar-
ço de 2022. Horário: 18h. 
Local: Livraria Coração 
Selvagem, Rua dos Tabaja-
ras, 450, Praia de Iracema.

Rapidíssimas

Toda a renda arrecadada será doada para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Diego Braga e Priscila Fiúza vão a Los Angeles e São Francisco buscar inspiração 
para seus negócios. Buscando tendências, parcerias e ideias inspiradoras, os empreende-
dores Diego Braga e Priscila Fiuza embarcaram para uma viagem de férias em Los Angeles 
e São Francisco, nos Estados Unidos. Viajando em família,  eles aproveitaram ao máximo e 
ainda trouxeram projetos inovadores. Durante a trip, eles aproveitaram e investiram em novos 
equipamentos para seu estúdio em São Paulo. Entre as diversas demandas das suas empre-
sas Clube Fiel e Lightweb, um dos focos da agência, agora,  é a gravação de podcasts.

“Para Pensar” é um caderno de ideias que debate a superação das desigualdades sociais e um modo de viver equilibrado e integrado com a natureza

Corrigindo nota de ontem as irmãs 
Fernanda Aguiar, Selene Bezerra, Vitória 
Philomeno e Rochelle Bonorandi, estão em 
tour pelos states e não pela Europa.

Chefe Danilo Campos que comanda o novo 
Restaurante La Kabra, realizou coquetel de 
apresentação da casa para formadores, amigos, 
parceiros e imprensa em geral. O local promete 
apresentar uma nova culinária regional. 

O número 876 da rua Vicente Leite, no 
Bairro Meireles, vai sediar a  primeira unida-
de da Mais1 Café em Fortaleza, no Meireles. 
O empreendimento, que tem como franquea-
da Isabela Lavor, será inaugurado amanhã 
dia 18 de março, a partir de meio-dia.

Unindo praticidade, tecnologia e agilida-
de, a Mais1 Café, maior rede de cafés espe-
ciais do Brasil, dá continuidade ao seu plano 
de expansão e abre a sua primeira unidade 
no Estado do Ceará, mais especificamente 
no bairro Meireles da cidade de Fortaleza. A 
franquia já está atuando em todo Brasil, mas 
desta vez, foi a capital cearense a escolhida 
para receber a rede de cafeterias com o con-
ceito “to go” ou “para levar”. 

 Mais1 Café de Fortaleza, vai seguir o 
mesmo cardápio de toda a rede, composto 

por cafés quentes e gelados, feitos a partir 
de grãos de categoria especial. Para acompa-
nhar, há ainda cinco opções de comidinhas 
especiais: cookies de chocolate, donuts, 
croissant, pão de queijo e pastel de Belém. 
O atendimento é automatizado e o pedido é 
feito e pago por um totem ou app, que enca-
minha o pedido diretamente para o barista.

Pimentá lança hoje  a nova coleção inverno 
2022  da marca, que é intitulada  Arredores , 
fala sobre caminhos, ruas, casas, cidades, apre-
sentando uma cartela de cores construída com 
base fria, mas toques pontuais de tons quentes. 

Como elemento de estilo, traz pregas, 
recortes geométricos e assimetrias que sim-
bolizam  as irregularidades belas da cidade. 
Arredores é uma ode à simplicidade das 
histórias reais. 

De 22 a 26 de março de 2022, a Universi-
dade de Fortaleza, instituição de ensino da 
Fundação Edson Queiroz (FEQ), realizará a 
II Semana de Arte Unifor. Com programação 
variada, o evento tem como objetivo disse-
minar o acesso gratuito à cultura e fortalecer 
o incentivo às artes no Ceará, com evidência 
para as ações do tipo realizadas pela FEQ ao 
longo de seus 50 anos de atuação no Estado.

Vice-prefeito de Fortaleza lança livro
sobre reflexões da vida cotidiana

FOTO DIVULGAÇÃO

Um dos principais destaques da programação acontece na 
próxima terça-feira (22), às 19h, no Espaço Cultural Unifor; 
trata-se da abertura da mostra “100 anos da Semana de Arte 
Moderna em acervos do Ceará”, que tem curadoria de Regina 
Teixeira de Barros e consultoria de Aracy Amaral.

Em cartaz até o final do semestre, ela propõe uma celebração ao 
centenário do evento que teve papel fundamental na consolidação 
do modernismo no Brasil. No dia seguinte (23), às 9h30min, Regina 
Teixeira ministrará palestra aberta ao público sobre a exposição. 

Outra grande atração da II Semana de Arte é a mesa-redon-
da “Reflexos da Semana de 22 nas Artes Visuais, Arquitetura 
e Literatura do Ceará”, que acontecerá na quinta-feira (24), às 
9h30min, no auditório da Biblioteca Central Unifor.

A ocasião terá performance dos músicos da Camerata Unifor, 
que apresentarão músicas de compositores modernistas, e reunirá 
professores de Arquitetura e Urbanismo, Artes e Literatura da Uni-
versidade de Fortaleza para discussão sobre expressões artísticas do 
modernismo na esfera local ao longo do último século.

Prestigiando a magnífica palestra do ex-procurador geral da 
República, Rodrigo Janot, na OAB-CE. A procuradora do Mi-
nistério Público do Ceará e ouvidora geral, Isabel Porto, e a 
advogada e psicanalista Rossana Kopf

Isabela Lavor inaugura amanhã a primeira unidade 
da Mais1 Café aqui na cidade de Fortaleza. A Rua 
Vicente Leite foi a  escolhida para receber a rede de 
cafeterias com o conceito “to go” ou “para levar”

O carinho de Tida Leal para a filha  Mariana Leal, 
que mora nos States e veio comemorar o aniversá-
rio em Fortaleza. A comemoração teve como palco 
o Colosso e foi super prestigiada pelas amigas


